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BERÄTTELSE
OM

SVENSKA HISTORISKA FÖRENINGENS BILDANDE.

Betydelsen af den verksamhet, at hvilken en Sreusk Ilisfo-

risk Förenintf borde egna sina krafter, har redan h^npe vnrii

iiixdd ucli erkänd, och tanken att bilda en sådan FiucninL: äi'

ingalunda ny. För att bidraga till denna tankt> f<»rverkli-

gande utarbetades af några yngre historici i iHirjan af detta

år planen till en sådan Förenincr. Sedfiffi^lniina plau blifvit

framlagd för den historiska vetenskapens förnämste målsmän

i vårt land och af dem gillad, utfärdades den Tnhjmlninff till

bildande af en Svensk Hiaiorisk Förening*^ hvilken kan aases i

korthet innefatta Föreningens program. Inbjudningsskriften, un-

dertecknad af personer, som varmt nit&Iska för de historiska

studiernas fhimsteg och utbredning i vårt land, var af följande

lydelse:

Fa länder kunna uppvisa en sådan historia som Sverige.

Vare sig man betraktar de ledande personligheterna eller

samh&llsutyecklingen, bär hon en prägel af storhet, ädelhet

och rikedom, som ej kan undgå att hos otländingen väcka
andrån och aktning, hos Sveriges egna s(">ner kärlek och

vördnad. En yttring af denna svenskens kärlek till sina

stora minnen är det intresse, hvarmed den fosterländska

häfdaforskniniien alltiil omfattMts i vart land. den aktninL's-

vär<la utvcfklinL' li'>n rfilan vunnit och det betydliiza antab^t

af dem, som hos oss egna sig at historisk forskning och

historiska studier. Men emellan historiens många idkare

och vänner i vårt land har hittills icke funnits något när-

mare samband, någon rätt samverkan. Denna brist, som
blir allt mera känbar, ju mer samarbetet izör sig gällande

på andra vetenskapsområden, bar baft till följd, att nianja

värderika bidrau till kiinnedonirn oni vart btlks f«>rtliitiia

lif i saknad af uppmuntran och uuderstiid förblifvit ofull-

Bi$t, Tid»kri/t 1881. ^
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2 BBRÅTTELBB OM 8VKN8XA BI8T0RIBKA FÖRSNIKQBK8 BILDANDS.

bortlade eller okända och otillgäivjlitia för den historiska

forskningen, Det är för att fylla denna brist, »om \uv\pr-

tecknade taga sig friheten härmed inbjuda till bildandt' af
en svensk historisk förening. Kn förening af denna art har
sedan ULn^ tid egt bestånd i vårt grannland Danmark,
och en dylik har för några år sedan bildats äfven i Norge;
l a<la dessa föreningar hafva vunnit stor utbredning och kraf-
tigt bidragit att fränya både den historiska forskningens sak
och allmänhetens intresse tor den samma. 1 enahanda syfte

skulle iifven den svenska föreningen verka. Ktt bland hen-
nes iVirnämsta syftemål är att ;j:ninda och vidmakthålla en
historisk tidskrift, redigerad efter en sådan plan, att den
borde blif?a af intresse ej blott för fackmän, utan äfven för

hvarje historiskt bildad person, för en hvar som älskar
fosterlandets häfder. När tillgångarne sådant medgifva, borde
föreningen understödja äfven andra historiska skrifters nt*
gifvande samt främja andra med föreningens ändamål sam-
manhänszande Hiretag. Den Styrelse, som skall varda för-

eningens angelägenheter och som bör hafva sitt säte i Stock-
holm, utses å första allmänna miitet i maj detta ar. Med
afseende härpå torde alla listor före den 1 maj d. a. in-

sändas till kajnmarherre C, SU/verstolpe (adr. Stockholm,
riksarkivet). Arsafgiften, hvars belopp föreslås till 5 kro-
nor, utgår fran och med år 1881, och berättigar till erhål-

lande af föreningens tidskrift, som skall utgifvas från början

af samma år.

Stockholm i Februari 1880.

M, M. JJowallius. F. F, Carlson.

Riksarkivarie. f. d. Statsråd.

Hans FarsseU, And, FryxeU.
Stetofld.

Henning HamilUm.
f. d. Statsr&d.

Bror Em. Hildebrand,

f. d. Riksantiqvarie.

J. ./ohansson.

Ledamot af Aadra Kammareu.

Profetior.

S, F, Hammarstrand,
Professor.

Hans IlUdebviind,

Riksaotiqvnric

G. E. Kl
K. ufverbibliotekarie.

Carl Gustaf MalmHröm.
Stotortd.

a T, Odhner.

P, v, Möller.

RyttmiftUtte.

G. A, Sparre,

Professor.

C. G. Styffe,

Bibliotekarie.

V, E. Sveilelius,

Professur. Professor.

C. Fr, Warn.
Pr^dtnt
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BEBÄTIELSE OM SVENSKA UI8T0KISKA FÖRKNIMQEMS BILDANDE. 3

Sedan listor med denna inbjudningsskrift blifvit tryckta,

beslöts att genast oinl»es(»rja deras spridning i så vidsträckta

kret><ir suiu HnijliiTt. Man var tcirvissad oni att inom Sveriges

laiidaniären karleken til! tusterlandets minnesrika häfder vore

brinnande lios luig orli lag ocli att man dertVire egde rätt att

hoppas att en Svensk Historisk Fiirening skulle Mifva helsad

med liiiigt bifall. Och detta hopp har ingalunda kommit på
skam.

Då Föreningens bildande tillkännagafs för U. M. Konungen,

behagade U. Maj:t till Föreningen skänka 1000 kronor, och H.

K. Höghet Kronprinsen ntlofvade ett årligt bidrag af 50 kronor.

Under så lyckosamma förebnd inbjöds allrofinheten att befirftn^'a

det fosterl&ndska företaget. Så väl till hufvndstadens föm&msta

tidningar som ock till de större tidningame i landsorterna af-

leninades anteckningslistor, med anhållan att de resp. redak-

tionerna ville så väl med sitt ord understödja Föreningens sträf-

vanden som ock hålla listorna tillgängliga på redaktionemas

byråer. Välvilligt blef denna anhållan uppfyld och kännedomen

om den Svenska Historiska Föreningen spreds af den svenska

pressen öfver hela landet.

Samtidigt hiirmed kringsändes listor till universiteten i Up-

sala och Lund, till lärare vid de stiirre läroverken i landsor-

terna samt till enskilda personer, pa hvilkas intresse f(»r fore-

taget man viste sig kunna räkna, eller hvilka sjelfve, sedan

underrättelsen om Föreningens bildande blifvit spridd, tillkänna-

gifvit sin önskan att i sina hembygder verka Hir Fiireningen-s

bästa. Ett ganska stort antal i olika delar af landet bosatte

personer, hvilka saknade tillgång till någon af de utsända li-

storna, anmälde skriftligen till undertecknad sin afsigt att ingå

i Föreningen. Slutligen anmodades samtlige kontraktsprostarne

i riket att låta anteckningslistor cirkulera inom kontrakten. På
detta sätt uppgick de utlemnade listornas antal till omkring 370.

Det stod för medlemmame Öppet att välja emellan att en gång

for alla, såsom ständige ledamöter, erlägga 75 kronor eller att

betala en årlig afgift. Denna liade blifvit bestämd till endast

."> kr<Mior for att bereda sa mänga som möjligt tilltalle att teckna

.sig såsom medlemmar af F<ireningen.

De beräkningar, som uppgjorts, gafvo vid liantlcn att Fr»r-

eningen, i händelse 1000 medlemmar skulle anmäla sig, bh-fvc i

tillfälle att bestrida omkostnaderna af alla slag för den Tidskrift,

uiyu.-n-u by GoOglc



4 BBRÄITKLSE OM BVKN8KA UlSTOUISKA FOllENlNGENS BILDANDE.

hvars utgifvande ingår i Föreningens syften, och att utdela den-

äamma kostnadsfritt till Föroniiiuens intMlIemmar.

Resultatet af teckningen är, da denna berättelse lägges un-

der [irfsscn, fr»ljande:

Sasoin Ständige ledanniter hafva antecknat sig 28 jiprsuiitT;

den saninianlaiida summan af deras afgifter uppgår sålunda till

2,100 kronor. Frivilliga y:afvor, för hvilka redogörelse kommer
att ottentliggöras, uppgå till 1,486 kronor. De ledamöter, hvilka

till FöreniDgen erlägg» års-afgift, utgöra 1,74.3. Antalet af För-

eningens medlemmar uppgår sålunda nu till 1,771 hvartill komma
22 läroverks- och regements-bibiiotek, läsesäUskap m. fl. d. in-

stitutioner.

Den Svenska Historiska Föreningen räknar sina medlemmar

bland de mest skilda samhällsklasser och i de mest skilda

delar af landet. Att det varit en lätt sak att inom kort tid

vinna ett så stort antal medlemmar, innebär i sig ett löfte om
framgång för Föreningens strä^randen.

Den 10 Maj 1880 höU Föreningen sin konstituerande sam-
mankomst i Läkaresällskapets lokal i Stockholm. Inemot 100

ledannitcr hade der intiiiniit siiz, iMand hvilka miirktes tlere af

inbjudarne. Herr statsruilet Carlson (ijipiiade sammanträdet nird

ett tal, hvari han framlndl FiHenin^ens hetydi lsc ,
j Mött fr»r

den historiska vetenska|»en. utan äfveii fiir vä<"kariih't af ett all-

männare intresse fr»r fäderneslandets historia. Herr statsrådet

blef enhälligt utsedd att sä«om ordförande leda dagens förhand-

lingar och upi»drog at undertecknad att dervid föra protokollet.

Sedan undertecknad derefter redogjort fJ>r Föreningens uppkomst

och första utveckling, företogs öfverläggning angående ett tryckt

och utdeladt »Förslag till Stadgar för Svenska Historiska För-

eningen». Resultatet af densamma blefVo följande

Stadgar

rör

Svenska Historiska Föreningen,

•nUgoa på Föreuiagcn» allmannn r riinuric Haiumankoiast i Stockholm

den 10 Maj laoO.

1.

Den Svenska Historiska l'oi-t niii-jens ändamål är att uti;<»ra

en föreningspunkt för de historiska studiernas idkare och vänner,

uiyui-n-u Dy GoOglc



DEBAITELSE OM SVENSKA HISTORISKA FÖRENINGENS BILDANDE. 5

samt att genom skrifters utgifS'ande och samlande af handlingar,

som upplysa den svenska historien, tVämja den fosterländska

häfdaforskniugen och utbreda intresset tor densamma.

2.

Föreningen ntgifver årligen en Historisk Tidslurift samt, i

mån af tillgångar, andra skrifter af historiskt innehåll.

3.

Föreningens styrelse, som har sitt säte i Stockholm, utgores

af tio personer, af hvilka en hi\r vara boend«' i Upsala och en

i Lund. Styrelsen utser inom sig en OrdtVirande, en Sekreterare

och en Skattmästare. Styrelsen, som sammanträder på kallelse

af Ordföranden, handhafver Föreningens angelägenheter, inväljer

nya ledamöter och bestämmer ufVer Föreningens litterära verk-

samhet.

4.

Ärligen vä^as två revisorer och lika många revisorssup-

pleanter för att granska Föreningens räkenskaper.

6.

Föreningen haller en allmän ordinarie sammankumst i Fe-

hriiari manad hvarjc ar ftir att välja styrelse och revisorer och

tor att taga del af revisionsberättelsen. Dessutom ciier styrelsen

alt, da anledning dertill gifves, utlysa allmän extra samman-
komst pa tid och a ort, som af styrelsen bestämmes. Samman-
komsterna tillkännagifvas i tva af hufvudstadens tidningar.

6.

Styrelsen bestämmer sjelf sin arbetsordning.

7,

Sekreteraren rediL'erar Historisk Tidskrift, för matrikel öf-

ver Fiiieningens medlemmar och protokoll vid FiireniniUMis och

>tyrelsens sammankomster. skiUer erfordeiiiu: brefvexlini: och fio-

varar sådana Fr»reninL't'ns tillhörigheter, som icke hiira under

Skattmästarens vard. Han uppbär ett årligt arvode, som af

styrelsen bestämmes.

uiyiii^iLU by Google



6 B£RÄ'rr£LSE OM SVENSKA mbTOUlbKA fOKENINGENS BILDANDE.

a

Skattmästaren åligger att uppbära lodamotsafgifterna, för-

valta Föreningens medel och verkställa ut]>etalningar på anord-

ning af Ordföranden och Sekreteraren. Han är skyldig att till-

handahålla revisoreme Föreningens r&kenskaper i så god tid, att

deras berättelse kan vid den allmänna ordinarie sammankomsten
afgifVas.

9.

Revisoreme afgifva sin berättelse vid Föreningens samman-
komst i Februari månad.

10.

Föreningens medlemmar erlägga en årsafgift af Fem Kronor,

eller ock en gång för alla, såsom ständiga ledamöter, .Sjuttiofem

Kronor. Af detta senare slacs afgifter bildas en fond, hvaraf

einlast räntan far, utan ]'(>ri*ninL:<'ns särskiMa beslut, användas.

II varje medlem af Föreningen erhåller utan .särskild algift Fiir-

enincons Tidskrift.

l-DreniniiPn kan, vid sin ordinarie sannnankomst, pa lurshiii

af styrelsen till Hedersledamöter utse personer inom och utom

fäderneslandet, som gjort sig .särdeles butjente af Föreningen

och dess sträfvauden. Desse erhålla afgiftstritt de skrifter, som
Föreningen utgifver.

11.

F(irändringar i dessa stadL'ar kunna vidtagas endast pa Fr»r-

eningens allmänna ordinarie sammankomst. Förslag dertill fran

medlenimarnes sida iuiennias till Sekreteraren före December

månads utgång, för att jämte styrelsens utlåtande framläggas

på den allmänna sammankomsten.

12.

För beslut om förändrins: i stadcarne och den i § 1<> om-

taia<b' fondens användande ('i btrdras minst tva tred jedelar af de

närvarandes rr)ster oeh skola vid sådant besluts fattande minst

trettio ledamöter vara närvarande. 1 öfriga fall gäller enkel

pluralitet.

uiyu.-n-u Dy GoOglc



BBBÅTTBUB OM 8VBM8KA HISTORISKA PÖBBNIKQKN8 BILDANDE. 7

Vid derefter fbrrättadt val af styrelse utsagos tiU ledamöter:

f. d. statsmiDistein. friherre JL, De Geer,

f. d. statsrådet F. F. CarUonf

statsrådet C. G* MedmstrCm^

presidenten C, F, Wam^
riksarkivarien R. M, Bmoaäius,

professor C, T, Odhner,

bibliotekarien C. G. Styffe^

kammarherre C. SUfverstolpe,

docenten C. Annerstedt och

loktor E. Hildehrand.

Till revisorer utsåsos amanuensen, friherre B, Taul'e och

aniaiiiUMisen, doktor E. Tegnér, .samt till revisorssuppleanter hiblio-

tekarien H. Wicselirren och riksanti(|varien II. Ilildelirand.

W. M. Konunjzen har i Nåder täckts blitVa Föreningens höge

beskyddare och U. K. Höghet KjonpriDseu dess förste heders-

ledamot.

Vid styrelsens första sammanträde atsågos till Ordförande

herr statsrådet F. F. Carlson, till Sekreterare lektor £. Hilde-

brand oeb till Skattmästare undertecknad.

Stockholm i Not. 1880.

Carl SUfifersMpe,



Carl den tolftes första regeringsår.

AP

F. F. CABLSOir.

Carl den tolftes UjeltebaDa är omgifven af en glans, som
dragit till sig allas blickar, och det så starkt, att andra delar

af hans historia derför trädt i skuggan. LikvHl finnos sa myc-

k^-t af intresse att undersöka ätVen i dessa (iiinklaie nmi miKmj.

Bland d«'Ui iir sär.^kildt Ixhjan af hans egen r«'L'erinL' f<'>rtjent af

en närmare uj>[iniärksanihet. Sa val fr)r den som vill f*»lja iit-

v»M-klin2»'n af Carl den tolft«'s jM isonliiiliet, som iitVen f(ir känne-

domen af fäderneslaudets stäiluiug och Oden iuut^hailer deii vig-

tiga uiij)lysningar.

Det Är icke Carl den tolfte, sådan han var da han fUngs-

lade Europas uppmärksamhet med sina bedrifter, som här fram-

står; det är deo temtonärige konungen, med tidigt fiamträdande,

outvecklade anlag, och om hvilken man icke viste, hvilken riktning

han skalle komma att följa. För Sveriges framtid stodo olika

vägar öppna. Det var ännu obestämdt, om icke !&demeslandet

skulle gå till mötes en tid 'af fredlig blomstring, liknande den

regerings, som nyss afslutats. Rätt mycket om denna tid har

ock varit obekant Så har det synts vara skäl att samla några

drag till teckningen af den nya styrelsens* verksamhet under

det första året af dess tillvaro.

Carl den elfte hade velat, att hans son icke skulh- fatta

stat<roilret torr än vid momiaic ahler, och han hade tl»'rl<ir

'fterh'mnat f«»rordnantle om en fiiimyndarfrcLicriivj:. MtMi han

hade tillika L^ennni d<" spihitla ftuliallanthMi, som framkallats af

han?; hardhiindta reduktionsarlM-te, sjelf f()rsvarat upprätthallan-

det af ett sådant mellantillstånd. Sa snart ständeina kommit

tillsammans, inträdde en brytniuL', och riksdagen 1697 behöfde

blott en enda dag för att kasta den bortgångne konnngens verk
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ötVer ända. Frirmyndareroserintien upplöstes ofter knapt mer

än ett haitt ars tillvaro, och Carl den tolfte trädde vid femton

ars ålder till styrelsen icke blott som eii Cullmyudig koQUug, men
utrustad med ett fullständigt envälde.

Om inträdet af en ny regering alltid framkallar ett tillstånd

af ovisshet och tvekan, så var sådant i ovanligt hög grad fallet

vid denna plötsliga förändring. Skulle den unge konungens

grandsatser blifva en forts&ttning af hans faders? Eller skulle

han, såsom många hoppades, i afseende på reduktionen beträda

en ny bana? Skulle den yttre politiken, hvilken så nära sam-

manhängde med den inre, förblifva den samma som förut? Och
de män, som under den föregående tiden varit de mest fram-

stående, skulle de fortfarande bibehållas vid besittningen af in-

flytelse och maE:t? Slutligen, hvilken form skulle stadgas för

styrelsens utiUniuL'? Kunde rådet framgent såsom under for-

myndarestyrelsens tid, i regelbundet fortiraende sannnanträden

koninia att behandla alla viijtigare ärenden? Eller skulle den

nve konunsen, lika med sin fader, tillkalla, efter olika omstän-

digheter, olika personer fr»r att nifva honom rad?

Alla dessa fraiior trän<;de sig pa hvar och en som delton i

det offentliga lifvet. En tid af stor osäkerhet, af orolig rörelse

följde. Ingen kunde säga, hvart det bar. Hvar och en strät-

vade att hålla sig uppe, att rädda sig från fall eller att stiga.

Sedan konungen sjelf antagit regeringen, var hans första

omsorg att för alla främmande regeringar gifVa tillkänna, att

han trädt till rikets styrelse, »efter den magt, till hvilken Gud
låtit honom födas och hvilken genom åtskilliga allmänna lagar,

beslut och förklaringar blifvit bef&stad», samt för att gå riketa

ständers Önskningar till mötes.

Derefter grep Carl den tolfte raskt och kraftigt i styrelsen,

och ett stort antal vigtiga regeringsbeslut fattades genast samma
dag som han inträdt i utöfhingen af sin magt.

Lajistiftniniz. relisiionsvMrd, birsvarsväsen, näringslagstiftning,

undsättnini! till tle nrullidaude landskapen — allt var pu en gång

föremal \'ov den nye konunireiis omsfirL^er.

Den stora laiikommissionen hade under naL'on tid synts en-

dast lauiisamt fortiza i fullgörandet af sitt vititisza värf. Ko-

nnn<j»'n aflät nu till den samma en skrifvelse, i hvilken han

yttrade sin högsta åstundan vara att se ett sa helsosamt och

allom nyttigt verk bragt till ändtlig fullbordan; han befalde
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kominissioiKMi lata angeläget vara att brinL'a till skyndsamt

slut hvad som äunu kunde återstå af lagens öiverseende och

förbättring.

Redan under Here årtionden hade en ny bibelöfversättning

varit under arbete. £n appmaniDg afgick du till alla vid riks-

dagen församlade biskopar, att under denna sin sanimnnvaro

med kraft företaga aig det vigtiga arbetet, på det att hela bi-

beln suart måtte kunna af trycket utgå.

Kammarkollegium fick befallning att skynda »så mycket

någonsin möjligt 'var», med de Indelningsverk, som finnu voro

oafslutade. Särskildt anordnades i afseende på skånska indel-

ningsverket, hvilket ännu ej kunnat komma till stånd, emedan

de, som dertill haft uppdrag, varit af så delade tankar, att, när

desse voro i hnfvudstaden tillstädes, kollegiet nu skulle samla

dem till gemensam ötVerläggning.

Samma euibetsverk anbetaldes, att med f<»rsta brin<ja till

j-lut den nya tulltaxan, tolagsiorordningen och handrlstVndelnin-

gen mellan )»nrL'erska[)et, »\rd det den liandel. som skattas onyt-

tig och skadlig nm varda inskränkt oc^i den nyttiga handeln

befordras».

1 anseende till »det fihblottade och olyckliga tillstand»,

hvari Finland, Öster- och Vesterbotten. Vestemorrland, äfven-

som Estland. Lifland och Ingermanland genom oår råkat, fick

kammarkollegium vidare befallning att med nu församlade ge-

neralguvernörer, ståthållare och landshöfdingar dfverlägga om
medlen att rädda dessa landskap från ödesmål och hotande

förderf.

Alla dessa beslut vidtogos på en dag, den 30 November
1697. Det syntes klart, att den unge konungen ville med en

kedja af vigtiga åtgärder beteckna sitt intrftde, och ett nytt tid-

skifte af inre blorastring tycktes <»j)j>na sig.

Genom ett särskildt kun^liL^t bref af samma das pabjfids,

att de afiiangne riksforniyndarne skulle atertaira sina birut inne-

hafda embeten i kolleaicrna, och ffirordnandt na tV»r de herrar,

som under lormyndaretiden förestått dessa deras befattningar

upphörde.

Konungen utvecklade en stor arl<etsamhet. Särskildt tycktes

han egna sig at de inre ärendena. Han kunde tillbrinLra flere

timmar å rad i statskontoret. £tt främmande sändebud skrifver

några dagar efter förändringen : »konungen har redan begynt taga
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kännedom om och gifra befallningar i alla ärenden med samma
trägenhet och oaflåtliga flit som den, hvaraf hans fader untVit

exempel. Han stiser ii|>j» hvarje niorfron klockan tern och är i

arbete största delen at dagen; sa att, om han blir väl betjenad

och livarken hans helsa skadas L't'noni tVir mycket arbete eller

hans behauli^a och välvillijia lynne derigenom turändras, stor

utsigt tiiretinnes till att här blir en lycklig styrelse»^.

Med rådet visade konungen föga lust att arbeta. Han syn-

tes snarare viUa omgifva sig med en särskild koose^j af fem

eller sex personer. Men ännu hade man i detta hänseende ingen

visshet; ej heller fans klarhet öfver den vigtiga frågan, hvilka

de voro, som skalle sålunda tillkallas.

Det oinskränkta enväldets skaplynne tecknade sig emeller-

tid genast. Konungens krdning firades den 14 December och

redan vid denna högtidlighet märkte man flere betydelsefulla

nyheter. Den första var den, att Ständerna aflade An hyllningsed

dagen före den samma och icke, såsoro af gammalt, dagen efter

sedan kröningen skett och konungens ed dervid aflaj^. Vidare

väckte det uppseende, att kronan icke, enligt det urgamla bni-

ket, sattes pa konungens liufvud vid .sjelfva högtidliirlifteu, utan

att lian sj<'if påtog henne innan han begaf sig till kyrkan. Man
iakttog vidare en minskninL; af den värdighet, med livilken

rådets ledanniter birut pliigat upjttriida vid sådana tillfiillt ii. De

voro icke till häst i kriiningstaget, utan gini:o till fots, cn del

af dem bärande tronhimmelen öfver konungen; vid den kungliga

tafielu suto de icke till bords, utan betjenade konungen. Men
den vigtigaste af alla de vidtagna förändringarne var den, att

Carl den tolfte icke efter förre konungars sed vid denna hög-

tidlighet aflade sin ed, likasom kunde han icke bindas hvarken

af lagen eller af egna löften.

I allt framträdde enväldets fullt utpräglade gestalt. Hos

mången vaknade betänkliga frågor. När den unge konungen

icke tvekade att bryta med så vördnadsvärda bruk och en af

ålder så djupt rotad ordning, hvar skulle han väl stadna?

Sknlle han icke äfven i handling visa hvad han tycktes genom

(b n i landsingen pabudna edens utelemnande antyda, att han

var ttfver lajien?

M<>rka nndn skockade sig jiisi onikrinL' dem, som ft»rut statt

främst i anseende och inflytande: Bengt ( ^xmst jcrna, Fal»iaii

Wrede, Nils Bielke. Sällan enige i sina rådslag, hade desse
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iniirkrme män nii det gemeusamt, att de alla samtidigt tycktes

vara uära sitt fall.

Tre dagar efter kröningen öfirerraskades kanslipresidenten

Bengt Oxenstjema af ett i hög ton hållet I^angligt bref, som

ålade kansliet att återtaga sitt regelbundna, kollegiala arbete.

»Oss är angelftget», hette det, »att våra kanslisaker med flit och

ordning handhafves> . Under förmyndarestyrelsen hade kollegiet

icke så ofta sammanträdt, dels emedan både Oxenstjema och

GyldiMistoIpe voro upj)tagne såsom rikstViimyndare, dels emedan

de anaelätinastc utrikes ärendena tVirndroijos ()mod»'lbart intVir

förmymiarnc nrl» rådet. Nu skulle dessa ärenden ater i sittande

kolloiiium behandlas,

Detta var • tt slag riktadt mot Oxenstjerna, hvilkeii bade

under Carl den clftt' ccli under förmyndaretid(>n för det mesta

ensam Hiredragit de utländska ärendena, och tillika ett sätt att,

så vidt det lät sig göra, befria konungen från de diplomatiska

angelägenheterna, hvilka han icke älskade, och från hvilka han

sedermera under hela sin regering fortfor att hålla sig på så

långt afstånd som möjligt.

Bengt Oxenstjerna, nu painitit dcrdni att han icke var an-

nat än president i » tt kolleiikun, vai' s;iUMb's hänvisad till att

handläasa de iirtMidcii, hvilkas IcdniuL' han undor tjuL'u ar nästan

i-nsam förestått, i samråd med Ifdiunritri', hvilka »janJ^ka ofta

vi»ro af en annan tanke än han. Han i^joidt- ujiprepade forsok

att bryta sina bojor och att omedelbart för konungen föredraga

målen, men han bh f tillbakavisad, ofta på ett ganska omildt

och i Ögonen fallande sätt.

Detta väckte stort uppseende. Vid hofvet och inom de

diplomatiska kretsarne böljade man omtala Oxenstjemas fall

såsom nära förestående. Man ville veta, att Bielke, Wrede
och Johan Gabriel Stenbock, hvilka alla voro fi^ansyskt sinnade,

hade sammansatt sig för att fullkomligt störta honom och deri-

genom bereda framgång åt sin egen uppfattning af den utrikes

politiken.

Men B<'ngt ().\»'n>tjcrna var ieke den man, som lät en mot-

eauL' jia sig sa djupt till sinnes, att han gaf sin sak förlorad.

Med » n oändUg seghet hade hau förut lyckats besvärja maugen

hotande fara, och den svek honom icke heller denna sång. Han
sväljde sin förtret, arbetade lika äitigt som förut, försvarade
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ihärdigt sina grundsatser såsom om ingenting händt, och innan

man viste ordet af, var han ater don spfrrande.

Så gick di't ätVon nu. Efter all;i de niotiaiiirar och äfven

förödmjnkcdser, som han lidit, Ifnmadrs han i uijvald lu\sittning

at sitt emhctc och tillkänijiath» si»:, snsoni vi snart skola se, i

munga viijtiua tVai^or seger \'i\r sin upptattniim.

Dereinot syntes de, som kämpade mot Oxenstjerna, vara

niira att sjelfve undergå det öde, de tilltänkt honom. En af

(.'arl den elftes främste rådgifvare och driftigaste embetsmän

hade varit grcfve Fahian Wrede. I den yttre politiken var han

Oxenstjernas förklarade vedersakare. Han höll på det fransyska

förbundet, förordade en nära vänskap med Danmark och önskade

ett biläggande af den Holsteinska tvisten. Bäst trifdes han i

kammarkollegiet, hvars president han länge varit och dit han

från riksfÖrmyndarekallet längtat tillbaka. På detta hans kä-

raste arbetsfält up|>8ökte honom nu tillvitelserna. Han hade i

den förflutna tiden varit en af reduktionens förnämsta ledare

och fört till slut dess första, vigtigaste skede. Nu blef han sjelf

ett f<)remål fcir stränga efterräkningar. Den ena förebråelsen

efter . den andra träffade honom: än hade han kommit kronan

på fiirlust vid de stora s[ianmalsnppköp och fcirsäljningar som

skett i toljd af missväxterna; än hade ntltetalningarne till ko-

nungens enskilda kassa icke varit riktiga. Länge svätvade

Wrede i fara; en gang skref till och med en af hans mest till-

gifna vänner, att det syntes vara förbi med honom. Men lika-

som Oxenstjerna räddat sig genom sin seghet, så räddades

. Wrede genom sin redbarhet. Ingen af anklagelserna mot honom
kunde h>das i bevis, och han stod orubbad qvar i sin embets-

ställning. Men i konungens ynnest intog han aldrig mera något

framstående rum.

Sist och svårast bröt ovädret löst mot Nils Bielke, Bengt

Oxenstjernas äldste, mest lysande motståndare. Honom drab-

bade anklagelser icke allenast för fel inom hans förvaltnings-

område såsom generalguvernör, utan äfVen för grofVa förseelser

på ett fält dit han icke hörde, men der han genia uppehöll sig,

nemligen den utrikes politikens. En långvarig kamj), hvilken

icke lofvade något uodt, uppstod oni lians i'nh\ och detta blef

härdar»' iin någons af de f«)rut niinnuK'. lian sattes slutliizen i

tlingsligt fiirvar och mot honom anstäldes «'n rätteL'aML'. som snart

antog ett hotande utseende, men som drog långt ut pa tiden.
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Riksmarskalken Stenbock hade aldrig framträdt såsom be-

stftmdt deltagande i stridsfrågorna. Gyldenstolpe sjtink i obe-

tydlighet: han undvek stormen genom att upppitVa all mera tiam-

irädande verksamhet inom det politiska området.

Snianincrnm klarnade ställningen; nr de ovisshetens töcken»

som fördunklat den politiska synkretsen, framstod .allt bestäm-

dare en enda gestalt, som höjde sig öfver alla andra: det var

Pipers.

En enda af de afgångne fdrmyndame behöll derjemte sitt

anseende hos konungen: det var den samme, som mot slutet af

Carl den elftes regering statt så högt i hans ynnest, nemligen

kungliga rådet gretVe Wulk-nstodt.

1 sjelfva verket var den unge, nästan barnslige konunct n.

när han pa en gång fann sig utsatt for så många, från alla hall

påträngande stridiga inflytelser, icke utan ledning. Don kom
från hans fader, hvilken, mod sitt vanliga förutseende hade lem>

nat efter sig en till den blifvande konungen stäld, f&rseglad skrif-

velse, hvilken denne icke skulle få öppna förr än han blifvit

myndig. Hvad skriften innehöll blef icke med visshet bekant,

men i kretsar, som vanligen voro väl underrättade, berättades,

att den, näst en förmaning till gudsfruktan och till kärlek för

freden, gif^it den unge konungen det rådet, att se sig väl före

med Frankrike, och vidare varnat honom för att lita på Bielke

och att öfverlemna medlens förvaltning åt Wrede, men deremot

styrkt honom till att hafva fortroondc^ tVir Pipor.

Ilar detta varit don eftorlomnade skrittens innehall, sa har

ock Carl den tolfte noggrant stält sig det samma till efterrät-

telse. Carl den elfte fortlofde sålunda, kan man säga, i sina

skriftliga rad och bestämde ännu början af sin sons regering.

På det nedgående årets sista dag erhöll man svaret på den

vigtiga frågan, huru ärendena skulle komma att behandlas. Då
ordnades formerna för den nya regeringen. Denna ordning inne-

höll verkligen något nytt. Kansliråden Carl Piper 'Och Thomas
Polus upphöjdes till kungliga råd, eller rättare, såsom de i fnll-

uiakterna benämnda, till statsråd, men hehöllo tillika sina fiirut

innohafda statssekreterarebotaltnintiar, den förre f<ir de inrikes

ärendena, den senare tor do utländska. Deriiionom MotVo de,

jenite det de intogo sin ställniug som radspersoner, tillika fiire-

dragande och kontrasiguauter.
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Allt ifrån (iii->tat' dvn tV»isti's tid luule i konunLiPns omgit-

ning till etter annan yppats en sjiänninc emellan rådets ledamöter

och konungens sekreterare. De senare, som mera oafbrutet om-
gå fvo konungen, hade vid vissa tider hatt en öfvenSgande in-

flytelse, såsom under Erik den fjoilonde och i Carl den elftes

fdrsta år. LindskOld hade i förstone såsom sekreterare vnnnit

sitt stora inflytande, men han hade sedermera öfvergått att blifva

kungligt råd. Nn sammansmältes båda dessa element med hvar-

andra. Piper, som öfirade en inflytelse, liknande LindskOlds,

men ännu starkare, förenade rådsvärdigheten med sekreterare-

befattningen. Hans verkningskrets var hOgst vidsträckt, enär

den omfattade alla inrikes ärenden, äfven dem som angingo ar-

mén och flottan. Polus intog en ställning än mer ovanlie, tv

han var icke blott pa en iiaiiii radsledamot ueh sekreterare, utan

sekreterare tor ärenilen, som tillika hade sitt s;u>kiltia kolUiriuni,

uidi detta kolleniuni liadr sin president. Polus stud således pa

visst sätt under OxenstJtMiia, men pa visst sätt också (dVer ho-

nom, och alla kungliga skrifvelser i utrikes ärenden kontrasig-

nerades af Polus.

Denna organisation var bland de äldre den, som mest när-

made sig tilj nu gällande ordning, sedan genom 1840 års grund-

lagsförändring statssekreterarebefattningarne tVirenats med vissa

statsrådsembeten. Likheten är likväl ofullständig, emedan, hvad

Piper angick, han icke hade särskild befattning med någon viss

förvaltningsgren, och emedan, oberoende af Polos, kanslipresi-

dentsembetet stod qvar i sin fOrra betydelse.

Härigenom var icke litet bestämdt af det, som utgjort före-

mål för så mycken undran och så många gissningar. Rådets

inflytande var försvagadt. Men konungens konselj utgjordes icke

heller af ^n obestämd, fär hvarje gång föränderlig personal. De
båda statsråden voro de som stodo konungen närmast : de hade

såsom föredragando nar som helst tillträde till hans person och,

da alla kuuLdi^a beslut ujtpsattes pa deras ansvar, egde de ock

att i si<ta banden niirniar»' Ijestiitnnia deras aftattninn. <>ch infiir

konungen fiirsvara den. Rådets bi'tydt'l>e var sålunda ;in niei"

sjunken än förut. Hela denna krets af erfarn'' radgifvare, grå-

nade i de offentliga angelägenheterna, förlorade det mesta af sin

inflytelse och trädde i skuggan för tvenne yngre män, till hvilka

den ;iiinn mera ungdomliL'*' konungen lemnade. sitt förtroende*

Blott i justitieärenden bibehöll rådet sin gamla betydelse.
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Konungen fortfor att allvarlisjt egna sin at arondona. Han

kunde en stor del af datren stäima .sin inne med Piper; man

sade om honom, att han ville L'<>ra alltinu sjelf, orli att han

arbetade ut sig. Rådets sammanträden tor justitieärenden l>e-

vistade ban ganska ofta och deltog samvetsgrant i de der före-

kommande målens behandling.

En egendomlig motsats visade sig bos honom emellan detta

allvarliga trägna arbete ocb det ftnnn mycket ungdomliga, nftstan

barnsliga vftsen, hTilket ofta tog ut sin rätt. Det knnde roa

honom, mellan jagtema på varg och björn, att skjuta till måls

inne i sina ram, att kasta nt en eller annan möbel genom fön-

stret o. s.

Men det var tillika som om han känt med sig, att han var

dir ung och gerna velat vara äldre. Han önskade sig att hafVa

en miirkare hy, att fa kopporna och bli koppärrig. Lika glad

0( h upjisltippen och fallen för allehanda puts, som han kunde

vara. när han iu tann sin jia enen hand, lika allvarlig och stråns

frirét<dl han. niir han tnladt» om statssaker oller sammanträtfade

med nanon af radsherrarnc. Innrn af ilem l)etr;idde hans rum

utan siirskild tillåtelse; intunno de sig der, sa iakttogo de, som

ötta med Carl den elfte fört ett fritt språk, tystnad, tills de

tilltalades, och en vördnadsfull hållning. Man anmärkte, att en

stor förändring försiggått med konnngen i det hänseendet, att

han, som under förmyndareregeringen talade ofta ocli gerna i

radssammankomsterna, nu blifvit så tyst och sluten. Han hörde

allt, men svarade sällan. Det var som rafvade han i tysthet

på stora tankar. Grenom detta otillgängliga väsen gjorde han

sig föga omtyckt. Hofvet föreföll ock nästan ännu mera ensligt

och dystert än i hans Mers tid.

Så mycket var säkert: sin magt ville han icke gifva bort.

Mycket af det underliga i hans väsen hade sin rot i uppstigande

misstankar att man ville styra honom. Deri liknade han full-

ständigt Carl den elfte, att han ville sjelf styra.

Ett drau, som han ock hade gemensamt med sin fad^r. var

iH.ji N.-H tVir snald)a och ensamma resor. Han kunde 'jifva s\<z

ut midt i vinternatten, atfrdjd af naiira ta personer ocli 'jrua en

snabhresa till Kungsiir, hlott for att der tillhringa naizra fa da-

uar. En gang företog han, medan marken ännu var betäckt af

snö och is, en ridt på några och tju<iu mil, dem han ville till-

ryggalägga på tolf timmar. Snart hade han lemnat sina fulje-

ai$U Tidäkrifi 1881. ^
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slätare bakom sig. Lyckligtvis väntade honom en af dem på
haltVa vaijcn, tor att sodixn tolja. Afven han hlot' snart efter,

men han hade icke ridit lan<:t, förr än han fann konunsen lijifiande

i en snödrifva under sin häst, som stnj»at af trötthet, och ur

stånd att sjelf lijclpa sip; u]»]!. Men han hade icke väl kommit

pa benen igen, förr än lian ater kastade sig upp pa hästen och

fortsatte sin ridt som han börjat.

Denna hist för våldsamma äfventyr var, jemte den ihärdiga

envisheten, det 6om mest fylde de omgifvande med bekymmer.

EnkedrottniDgen sade om honom, att den unge konungen var

äniitt mera envis äu hans fader, och det var i sanning icke litet.

Piper tycktes icke dela sitt stora inflytande med någon, om
icke med Wallenstedt, men egentligen fbreföll det som det v%rit

på gmnd af Pipers tillgifvenhet för honom som Wallenstedt fått

behålla sin framstående ställning. Deri voro de lika, att de

hyste ringa sympati för den stora adeln.

Ätt detta meddelade sig till konungen röjde sig snart i hans

åtgärder. Pa den märkliga böneskrift adeln vid riksdagen in-

pifvit i fraL^a oni reduktionen, uttVdl svaret föga nådigt. Hvarje

allmän etu-rgift afsh^iis; i enskilda fall ville konunL^en besluta

»eftei" su[t]ilikantens välftirha Ilande». I en och annan jiunkt var

afshiiiet blandadt med forebraeNer. En af de ujorda framstiill-

ningarne tVnklarades rent af vara ett »attentat och Lrrr-pjt»^ att

kasta ojnkull hvafUangäende reduktionen förut var pa goda grun-

der turorduadt. Adelns anhållan i sina besvär om bekräftelse

på privilegierna och om återfående af sina gamla frälsegods

möttes likaledes med ett bestäradt afslag.

Långt ifrån att reduktionen skulle blifvit hämmad, såg det

ut som dess verksamhet skulle fa ny fart.

Det kunde icke väntas, att reduktionskommissionen, som stän-

digt hade i svårare fall vändt sig med förfrågningar till Carl

den elfte för att inhemta hans vilja, skulle, sedan en ny regering

inträdt, i dessa bekymmersamma och grannlaga angelägenheter

handla mera på egen hand än förut. Tvärt om finner man den

nu såsom tillförene oupphörligt fiirfrågande sig på högsta ort,

och k(uiunL'en var således fortfaran<le den som i sista hand hand-

hade reduktionen, aterh(>ll dess vabUaniliet eller b'»ssiäppte den

att i all sin strängliet kasta si<i Tifvei' de t'n>kiltle> ejt iuldin.

Man tiniier da, att leiluktions- och li(|vidatit»ii>-ailietena

under de första aren af Carl den tolftes regering i det stora hela
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fortsattes såsom förut. Konungen triinijaUc verksamt dessa arbe-

tens fortgång. Assessor Franc nämndes till vicepresident i re-

dukionskommissionen, emedan dess president, ( r\ Uenliurii, Mifven

kuiHjliiZt rad, icke mera kunde sa ständigt närvara vid samman-

kumsterna. Arl)etet med k»)pt'a(i(l>en påskyndades, och reduk-

lionsdeputerade befaldes sammantriida med kammarkollegium

tor att bestämma sättet tur skattiäggningen, pii det att man
sedermera skulle kunna pröfva, om kronan vid köp och byten

fått sin rätt fullt ut. Vid tilltallen af behof torstärktes arbets-

krafterna. För hvart år skalle kommissionen inkomma med be-

rättelse om sin verksamhet.

I de talrika knngliga besluten om dessa ärenden visar sig väl

icke genomgående samma jemhårda stränghet som i Carl den elftes

tid, men dock i allmänhet ett ganska allvarsamt vidhållande af

hans grundsatser. Man skulle tro, att så gamla frågor som de,

hvilka rörde de under Carl den elftes förmyndareregering afslutade

kontrakt, eller anmärkningarne mot kollegiernas förvaltning under

denne kt^nungs törsta ar, nu kunnat vara afslutade. Långt der-

itran. En ny kronans onilnidsnian tVirordnades tvärt om tVir att

iitkrätVa räkenskap af vederlxiiande i dessa mal. Afven i <ifriirt

f«»rtforo efterräkningarne att striickas tillbaka till en läuL'»' sedan

flirt! uten tid. Sa behandlades iinnu icke blott kronctfoidriniiar

hos Magnus Gabriel de la Gardies, Gustaf Bondes, m. fl:s arf-

vingar, i toljd af den f()rra förmyndareregeringens tVirvaltning,

utan man irick tillbaka till trettioåriga krigets tid. till I'ontus

de la Gardies donationer, ja till fiirhallandena vid Estlands be-

sittningstagande under Erik den Qortonde, Carl den tolfte kom
sÄlunda t ex. att bestämma, efter hvilken grund värdet af de

f<ire 1625 influtna rentoma af köpegods skulle beräknas, likasom

han beslöt, huru stor ersättning framlidne riksrådet Bjömklo

egt att uppbära för sina diplomatiska uppdrag, hvilka begynte

år 1651.

En mängd af de stora slägtemas medlemmar voro fortfa-

rande toremål för reduktionens anspråk. Sä Benet Oxenstjerna

och Axel Wachtmeister, sa arfviniiarn»' efter Per r>iahe, >Ia-

thias Hjörnklo, Seved Bat, Per Sparre, Carl Gustaf W raugel,

Hasttehr m. ti.

Naizon gang finner man etteigifter beviljade. Sa ftirklarades

den full>tändi<za brtVielse fraii alla etterräkningar, Carl ilen eltte

fyra särskilda gauger medgifvit Bengt Oxenstjerna och hans efter-
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kommande, fortfarande böra gälla. Likaledes gafe eftergiften

för Axel Waclitmeister oinskr&nkt och ovilkorlig. På den be-

frielse Schering Rosenhane erhållit från att återbära rentoma

af sitt friherrskap i Finland, beviljades till och med någon ut-

sträckning. Det längesedan afiidna kungliga rådet Johan 6yl-
lenstjema (Nilsson) »lemnades otiltalt» för sin rådsldn åren 1661

och 1662 o. 8. v. Några anmärkningar mot general Schönlebon

tingo frufalla. Kyrkoherden i storkyrkan, Iser erhöll ock befrielse

i'i\r n.iLMa efterraknin«j;ar. Kliuru tranistiillninLiarne oin k()|>e-

g<)(is<»n i ridderskapcts orli adelns höneskrift i sin allmänhet af-

slanits, (jafvos da och da naLn\a enskilda lindrande Itcslut i at-

seende {>a dessa gods; när summan af uppburna rentor uj>pi:;itt till

lika belopp med ka])italet. mfiL^afs nästan i alla de fall, som hän-

skötos till konungen, eftergift af det öfverskjutande beloppet.

Presterskapet fiiirskonades af gunst och nåd från att återbära *

uppburen vederlagsspanmål för den förflutna tiden, dock mot af-

stående af alla fordringar hos kronan. En och annan ersättning

beviljades för gods, som genom misstag blifvit indragna.

Men med dessa och några flera undantag fortgick ej alle-

nast reduktionens, utan äfven liqvidationskommissionens arbete

och utförandet af Stora kommissionens domar med all stränghet.

Vi anföre endast några exempel. Riksrådet Adler Salvius, un-

derhandlaren i Yestfaliska freden, hade år 1632 af erkebiskopen

i Bremen med landständernas bifall erhållit klostergods till na<ira

tusen daler silfverniynts rönta. Kluiru Carl den elfte hade ut-

tryckliticn finklarat. att rcdiiktioncn i Bremen oeh Verden icke

skulle sträcka sig till gods. alMuidrade, innan dessa länder pe-

noin freihn kommit under Svori'i*'s krona, och tlcssutom särskildt

stadfäst Salvii arfvingar i besittningen af nämnda donation, sa

hemstälde nu reduktionsdeputerade, om icke dessa gods pa åt-

skilliga anf(")rda skal borde indragas; och detta bifölls icke alle-

nast, med betygande af konungens nådiga nfije r)f\ er deputerades

nit och omsorg om kronans bästa, utan det bestämdes på samma
gång, att alla andra publika och kloster-gods af samma beskaf-

fenhet skulle indragas.

På derom gjord förfrågan föreskrefs uttryckligen, att kronan

egde företräde framför alla andra i fråga om deras egendom,

som hade träffats af Stora kommissionens domar.

Carl den elfte hade stadgat, att på sådana gods, som inne-

hades, utan att åtkomsten kunde bevisas, ingen eftergift borde
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ruin: de borde :5;aledes atrriza jeintc ujipburna rentor. Mfii

a andra sidan hade saninie konuiiL' tiirordnat, att ingen kunde

åläggas att aterbära mera än han åtnjutit. Desse innehafvare

borde således njuta afdrag på rentorna fiir missväxtår, iråkadt

ödesmål o. d. Vid detta förhållande hade så väl de ingahuida

öinhjertade kamrerarne i reduktionen, som äfven sjelfve reduk-

tionsdepatmde föreslagit, att, då en utredning af nämnda för-

hållanden, hvilken icke kunde ske utan vidlyftiga undersökningar

i orterna, komme att omfatta en ganska lång tid, skulle i stället

i sådana fall afdragas en rund summa i ett för allt, på det sätt,

att rentoma återburos med nedsättning af en Qerdedel. Men
derpå gaf konungen ett strängt svar, med befallning, att ren-

toma skulle med sex procent för år af dessa innebafVare till

fallo erläggas, utan ringaste afkortning, dem sjelftra till straff

och andra till varnagel.

Man tycker sig i sådana svar höra Carl den elftes språk.

Afven i östersjöprovinserna framgick reduktionen med oför-

minskad stränghet. På flera ansökningar om lindring i fråga

om gods i Lifland, indragna under Carl den elfte, följde afslag,

någon gang med tillägg: »vederbörande må tillhållas att liafva

återhåll med att besvära oss med denna sak». Genom en vid-

lyftig resolution stadgades de bestämmelser, som skulle tillämpas

i den s. k. llaniska ucli Wiriska rätten. Annu var det en oaf-

gjurd trasa, huru det Ixjrde förhallas i afsoende pa dr s. k.

intdhraut i god.sen i Kstlaiid, d. v. s. sådana L^nds, nuhi atsiindrats,

innan landet koin undt r svenska kronan. Sådana gods i T.if-

land, likasom i Poniern och Bremen, hade genom Carl den »df-

te*i beslut blifvit fritagna fran indragning. Men nu stadgades,

att gods af denna beskaffenhet i Estland skulle vara uuder-

k i^tadf r<'duktion. Redan Erik den fjortonde fan.s hafva åter-

kallat sådana egendomar, som varit Taffel- och Ordens-gods eller

som tillhört biskopame; samma rätt tillkomme den nu regerande

konongen af Sverige.

Man kan lätt föreställa sig, med hvilka kiinslor en sådan

iVirordning skulle mottagas af ett redan förut mis-snöjdt och oro-

ligt ridderskap.

Under tiden fortsattes, med mycken omsorg, åtgärderna tur

inre förbättringar. Man sade, att konungen företrädesvis syssel-

satte sig med ärenden af denna beskaffenhet, och hans hand-
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linirar syiuis vcrkligi-n l»ekratta. att (Icnnc srdt iintTa sa krigiske

koiuinL' i Imh jaii af .sin ti» rinii hade en sådan l iktiiinii.

De onisor^^er, som i tV»ista nunmut och nästan mod tvin-

gande nödvändighet krätde regleringens uppmärksamhet, voro de

som påkallades för att afhjelpa nöden i landet. T tre ar hade

missväxtens härjningar förödt helsa, välstånd och drätselverk.

Dess verkningar kändes starkt ännu under hr 1698.

Under det näst föregående året hade endast till Stockholm

införts öfver 500,000 tumör spanmål; deraf voro nu i Mars

månad icke mer än 40,000 tunnor i behåll. Nästan inom alla

orter förspordes stor brist och stor dyrhet på säd. De fattige

strömmade hoptals till Stockholm: tiggeriet, som i följd af de

åtgärder förmyndareregeringen vidtagit, för en tid nästan upp-

hört, tog ater öfverhanden. Nöden och dyrheten syntes fram

pa våren allt mer tilltaga.

Dessa lidanden sökte regeriimen afhjelpa dels genom omedel-

bar undsättning till de nödstulda, dels genom vidtagna allmänna

åtgärder.

T Al 10. }5jr»rnel»orii:s, V il »öras lan var rcilan i .Tamiari 1()98

sttirsta deh'ii af den erhållna iindsiittniniispanmalen fort.ird. Den

måste ersättas. Till Österbotten beslöts kort derefter en f<)r-

sändning af fem tusen tunnor. Till de mest nödstäbb* utdelades

spanmål såsom skänk; så i Dalarne och äfven i Upland. I an-

dra orter sålde kronan säd till nedsatt pris, såsom i Värmland.

1 Kalmar län och flera orter lemnades lån till utsädeskom. I

Stockholm utdelades bröd åt de fattiga två gånger i veckan.

Deijemte kämpade styrelsen mot den öfeer hand tagande

nöden genom en följd af allmänna författningar. Förordningarna

mot tiggeriet upplifrades och särskildt för Stockholm förbjöds

tiggeri på gatorna: arbetshus inrättades; från orterna skulb |
ass

för tiggare icke få utfärdas.

Vidare inskränktes brSnvinsbränningen, hvilken på denna

tid var en stadsniannanäriiii,' ocli rodaii Ix tydii-jt utvecklat sig:

tor iniicii utom bryggare-embetet skulle det vara tillatet att till-

verka l>r;invin,

Sliitliirt-n stiktf man ncnom bubiid mot iitftirscl af sjianmal

skaffa bättre tiiijanu: till bnidkorn och nedtrycka prisen. Men

dessa atiiänler värkte brpjjjudda klagomal fran de handlandes

sida, och blljden blef, att besluten vacklade fiam och tillbaka

mellan samfärdselns och nödens motsatta kraf. I början af 1698
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rar utfSrseln till främmande land frhn Östersjöprovinserna och

frän Poniern, det (\2entliaa Svt'ii<zes konibodar, förbuden. De
m>'sX enträgna ansKkiiiuLi.ir iiikoiiinio tVaii de stiiric liandelsstä-

denia i dessa jiroviiuser 0111 friln t i sådant atseonde. och pa va-

reu tilläts sa väl Riya som Stottin att fa uttiira till andra land

sa mycket som hälften af hvad de utförde till Svcri^»'.

Det var en hekymniersam vinter. Andtlifzen i .Juni ljusnade

det. Tilltorseln frau Estland och Pomern hade varit riklig, och

otsigt^rna for årsvä.xten visade sig bättre än de föregående åren.

Prisen föl lo. Da frigafs för Riga utförseln af all den spanmål,

som ditförts från andra orter: denna stad var nemligen en högst

betydande afsättningsort för Kurlands, Polens, Litthanens, äfVen-

som till en del för Rysslands spanmål. Kort derefter medgafs,

efter hållen undersökning af spanroålsförråden i Stettin, utförsels-

frihet till hälften från de Pomerska hamname, och en månad
senare fullständigt.

Men detta egde icke bestånd längre än till den kommande
vinterns inbrott. Vid knappa tillgångar och stigande pris ut-

ftirdades ater ett allmänt utförselsförbud för så väl det egentliga

Sverige som för alla dess lydländer.

Tillståndet i de underlydande länderna var ingalunda bättre

än i <let eu;ontliL'a Sverige; ilet påkallade kraftit^a at«:;ird('r. Med
goneraliiuverncuen Krik DalillMTir. som efter riksda^t-ns slut furst

i Augusti 1698 återvände till Litiand, hade allvarliga öfverliiuL'-

ningar hållits om tillståndet i hans provins. DalillM ig, som knapt

i två år fört styrelsen i Lifland, hade med märklig langsynthet

och omtanke affattat en fullständig redogörelse för ställningen

derstädes, med förslag till hvad som borde göras så väl hvad de

inre förhållandena angick som för den händelsen att en yttre

fara skulle påkomma. Adeln och i synnerhet officerame borde

ställas till fireds genom en lindring både i den tryckande nya

skattläggningen och i arrendena för de indragna godsen. Ett

indelt manskap borde uppställas efter svenskt mönster, både

för att trygga landet mot fienden och för att hindra bönderna

från att, såsom de nu gjorde, rymma öfver gränsen; ett nytt

rent-un nt<' drai^oner borde bildas, oftircrarc och soldater erhålla

hemman i gränsorterna, der l'o<1, men ouppodlad jord fans att

tilbjå. Landtb«'foikningen beskref han >a>nni jia man'_'a orter

iinnn f«>rsänkt i hedniskt afsinderi eller katnl>k (tfvcrtro; Ibra

kyrkor borde byggas. Um plötsligen ett fiendtiigt anfall påkom
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vore den na befintliga krigsstyrkan alldeles otillräcklig. Riga

och Kobron måste b&ttre befiUtas, om icke provinsens säkerhet

skulle äfVentyras. Han föreslog tillika, att en f&stning skalle

anläggas midt i landet såsom en tillflyktsort yid ett infall, samt

änna en till försvar för Riga.

Icke alla dessa förslag vunno framgå hl;. Regeringen, som

h;ide sina blickar iiier.i tlista pa (ion danska och tyska sidan,

Itetarade icke så snart ett anlall tVan Polen. För öfrijit före-

fans ett ganska väsentlifrt hinder i finansenias tVjrsvasade till-

stand. FranistiillniiiLiarna om lindringar afshtLMjs. I tVaga om
godsens skattläggning svarades, att dfii icke kunde andras; an-

gående fijrslaget oni ett indelningsverk i Liliand yttrades, att

det icke var utredt, huru detta kunde komma att inverka pa

kronans inkomster. Men alla de öiriga förslagen npptogos till

fullständigare utarbetning.

I afseende på rikets föstningar i allmänhet vidtogos, efter

öfirerläggningar med Dahlberg, omfattande åtgärder. Ett stort

behof deraf förefans. Carl den elfte hade väl med den trägnaste

omtanke sörjt för arméns personal; men fästningame nästan på
alla orter beftmno sig i ett ganska betänkligt skick. Det finska

manskap, som förut arbetade på Narvas fästningsverk, förstärk-

tes nu med ytterligare 1000 man. Nöteborgs verk skolie ett

följande år förbättras. Kommenderinuar ntgingu till beföstnings-

arbeten i Karlskrona, Kalmar, Va.\h(»liu och Dalarö. Medel

anslogos till tT»rl>iittrinu af lästningsverktn i Stade och fVir »>t-

rigt i Breniiska hmdet Men till Stettins lietästning, som var

alldeles ftirtallen, o<"h pa hvars tVirstiirkandc DalilKern lade den

stttrsta vigt, emedan derpa hcroddc Poiiu-nis s-ikeriiet, kunde icke

penningar anskalias. 3 till 4UU0 man erfordrades för dessa ar-

beten: hvar taga sä ansenliga medel? Till och med de redan

anbefalda betUstningsarbctena voro understundom i fara att af-

stadna i brist på medel. 8å mycket var likväl gjordt, att forti-

fikationens stat blifvit i jemförelse med förutgående år ansenligen

förhöjd, och på sommaren utsändes ett kungligt råd (Jakob Gyl-

lenborg) jemte en ingeniörofficer att tillse fästningame.

I Estland hade Revals magistrat sjelf begärt, att manskap

skulle ditsändas för att arbeta på fästningens förbättring. Lan-

det var, efter flerårig missväxt, i svårt betryck: undsättning

kunde icke gifVas, emedan det befintliga förrådet redan åtgått

för Sverige och Finland. Till landets upphjelpande hade gene-
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ralnuverncirfii liiir tureslaL'it etteriiitt ixi' olla arrenden; en lindring

niediiafs, men den skiillt' tilliinijias efter skedd undcrsrikninii,

och i olika nian efter olika lörhailaudeu. Bönderna tiydde äfven

här öfver "jriinsen.

Ingermaniand var Idand Östersjöprovinserna den, som sven-

ska regeringen företrädesvis sökte att hjelpa och skydda. Czar

Peters planer voro icke okända. Landet var i »slätt tillstånd»;

stora restantier funnes på kronans inkomster. En kommission

nedsattes för att anställa undersökning i anledning af landska-

pets olyckliga tillstånd, och här gick Carl den tolfte så långt,

att han till och med, f5r att bereda landet en lättnad, medgaf

en redaktion af krigsstyrkan.

I Pomem fann sig den der varande regeringen äf^en föran-

låten att inkomma med ett förslag till landets och städemas

Qpphjelpande. Afven här reducerades krigsstyrkan: de nyvärf-

vade knektame och tjugnfem man af hvart kompani afdankades.

I anledning af handelns förfall infordrades förslag, och en sär-

skild kommission tillsattes for att öfverlägga om landets kultur.

Under dessa alivarliaa lukymnier fortginpo oafl>rutet om-

M»rgerna för det inre. Frtrslag infordrades oni utvägar till att

förekomma skoL'arnes utr»dande. En författning utiiick till häm-

mande af ett i vissa orter fiirekomniande, barbariskt (ifvervald

mot skeppsbrutna fartyg. Anslag gafs till Hjelmare slussverks

fortsättning. Privilegier för handeln på Persien utgåfvos. Rör-

strands kronoegendom uppläts med alla dithöraude egor för an-

läggandet af någon nyttig manufaktur. Till hämmande af yppig-

heten skulle en klädeordning utarbetas. Anstalter vidtogos för

de franske reformerte flyktingames mottagande i Sveriges under-

lydande provinser. Södra Stäket skulle öppnas till genomfart

äfven för större fartyg. Alla kollegier erinrades att utan dröjs-

mål behandla till dem hänskjutna mål. Skyndsam verkställighet

anbefaldes af det redan fattade beslutet om flottans fördelande

pa tre eskadrar och en ny stations inrättande vid Göteborg.

Föreskrift gafs derora, att innan oftieerare vid flottan föreslogos

till befordran skulle de underL'a prtduing.

Alldeles pa ("arl den elftes sätt fortfor koiuiiiLicn att |»a-

skynda d«'T anl>efalda arl»etet pa liil>el()tVer>iittninL'en. Biskop

Benzelius skulle sta i sjietsen ftir det samma; vissa retzlfr t"tir

arbetet bestämdes af konungen; de biskopar, som drr»jt med in-

sändandet af dem tilldelade arbeten, hngo af konungen påminnelse
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att skynda. Anslag lemnades för dem som biträdde vid arbetet.

Dorpts universitet flyttades till Pemau. Lft«eterminerna i sko-

lorna förkortades. Vetenska)» och konst uppmuntrades, törnäni-

lijZast do bada tranistacnde urenarnt' af vetonskapliii bildninL':

nifkauiska (»ch den antikvariska. Polliamniars lysandt^ ti»!

biirjade. Han biff direktiir fr>r iHTLrsnickaniken (kIi frjrsans nitnl

anslai: ( K), ()()() d. s.) f<ir att i Kalnn inrätta sitt nya vatttMi-

uppfordrinjisverk. Stipendier anslo^'us fr>r vnnlinL^ar m»ii: skulle

af honom lära mekaniken. Peringskölds Monumenta trycktes pa

statens bekostnad och för hans ufriga verk erhölls ett ökadt år

liiit anslag. En noggrann omsorg egnades det stora verk öfver

Carl den elttes historia som var under utarbetning: eu kommis-

sion tillsattes för att tillse graveringen af de teckningar, Erik

Dahlberg under alla embetsgöromål funnit tid att utarbeta öfVer

den aflidne konungens fältslag.

Finansemas försämrade tillstånd väckte bekymmer. Af skat-

terna från landet inflöt i följd af missväxten ganska litet. Stats-

kontoret måste benivndigas att för de dagliga utgifterna ytter-

ligare anlita de för de särskilda regementenas behof samlade

reservkapitalerna, d. v. s. lana. Samtidiszt med denna brist pä

tillganL'ar yppade sin bidiof af iikadc utgilter till lluttaiis utred-

ning, till fästningsbyggnaderna, m. m. KonunL'»'ns stora friko-

siiglift — i denna pnnkt vai- han alldcli > olik sin fader — kunde

icke hfUer underlätta finansernas ställning.

Donationer af nods frni kommo väl icke: endast t<>rnianlii:a

byten och stiindiga arn-nden. Men penningeskiinker voro icke

sa sillsynta. Pa sin namnsdag förärade konungen till hofmar-

skaiken Kosenhane »för lantrliga trogna tjenster ocli liden skada

på dess egendom») 7,000 d. s. och till hofkanslern Bergenhielm

»för möda och besvär med de brottslige lifländames aktionerande»

m. m. 10,000 d. s. Kungliga rådet Ghristofer Gyllenstjerna er-

höll, utöfver sin rådslön, ett personligt tillägg af 5,200 d. s.

årligen o. s. v. Men de betydligaste utgifterna i denna väg voro

de mångfaldiga gåfvorna till främmande furstliga personer. Dessa

utgifter vållade verkligen betänkliga luckor i tillgångame.

Slottsbyggnaden fortsattes; fem hundra man arbetade dag-

ligen derpå. Utländske konstnärer inkallades och sysselsattes.

Sa onisopjsfull och driftitr reL'erinL'on var. l>ar den tillika, så-

som redan niinints, mycket liestämdt enväldets prä^zel. Den

tvekade icke, att när behof gjordes, ålägga en beskattning, om
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aii till en b<iij;ni i .smått. T lagstiftniiiLien vidtotro*; atskiliiira

tV.riintlriii-jar. Icke liellor livstc komiiiL^en betaiikliL'lit't att vid-

taiia atuiirder i'nr liankons styrelse, naiiot som hittil.s ansetts

vara ständernas ensak. I anseende till de »ie\ och missbruk».
•

som insmugit sig i Bankens förvaltning, påbjöd konungen, att

tre af hvart stånd skullo hvart tjerde ar sammanträda för att

öfverse banko verket, och han gaf äfven fiireskrifter om sättet,

hnm de skulle nlses. Detta /rar tillika ett tecken, som antydde,

att man icke ämnade vidare fortsätta med sammankallande af

riksdagar.

A andra sidan saknades icke företeelser, som antydde till-*

raron af ett i tysthet jäsande missnöje. Sekreteraren Lejon-

mark, fömt känd såsom en sträng granskare af redaktions-

åtgärderna nnder Carl den elfte, hade nu icke knnnat afhälla sig

från att författa anmärkningar öfver beslutet angående den Har-

ri>ka och Wiriska nitten. Hn kommission nedsattes fiir att gran-

ska hans skritt: den l»efans an^tötlig orh bctallninL' gals. att den

skulle f()rstöras. Schoutbynaoliten gretVe Lew«Miliaujit. en man,

som stod i nära fr»rliallaiule till (hmska sändebudet, liaib- fält

utlatelser, som ansagos ftiriiripliga
;
amiralitotskollegium lick be-

fallning att med honom anställa undersökninu. Fm viss Schön-

heit, som förut varit landfiskal i Vesternorrland, liade svårt an-

cripit kollegierna och åtskilliga ki!!; ''LM rad: han skulle tanas

fi'>r hufvttdet och tilltalas inför »Svea bofrätt för att befordras till

välförtjent straff.

Prosten Boéthii öde är allt för bekant för att här behöfva

omständligare berättas. Han dömdes för förgripliga ntlåtelsei

att mista lif, ära och gods, men benådades och insattes i stället

på lifstidsfängelse å Nöteborgs slott,

Deruti öfverensstämde de, som nu gälde mest hos konungen,

att de voro envåldsmagtens anhängare sådan den var i sin yt-

tersta utveckling. Piper och Polus, likasom Wallenstedt och

Gyllenbor2 voro uppkomlingar: de hade letVat s\[i in i den full-

ständiga tillämpniuL^en af Carl den elftes envalds'irtmdsatser.

Deras statsrätt var endast oeli allenast en sådan tillämjming.

Desse nyblifne fzrefvar hyste ingen medkänsla f(ir den L'amla

adeln. T detta hänseende var det, ehuru ett enstaka dra2, icke

utan sin betydelse, att konungen upphäfde den förut bestående

skiloaden emellan adlige och oadli«ro ledamöter i hoträtterna,

)»emedan,i» »hette det,» Vi icke kunna finna billigt och skäligt^ att
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assessorerne, som alle företräda enahanda einbete och sittia i

ett rolh-LMd, >kula vara hvaramira olika, sa till en och aiinau

tornian 6um luu, i anseende att den ene är af adel, den audre

inte».

Piper och Polu.s h^L^aLMiadc tVir (itriiit pa nivckot olika sätt

det insteg de hade hos konunizen. Piper, helastad med en ar-

bet.shr»rda, muhr Ii vilken de tieste skulle halva dignat, räckte

till för alla do mångfaldiga grenarne af den inre förvaltningen,

men gjorde tillika sin kraftfulla vi^a och sitt intiytande gäl-

lande så, att han nästan uteslöt alla andras. Polus deremot,

ehora en skicklig embetsman, älskade Ingnet; han kunde rätt

väl nöja sig, om andra än han deltogo i ärendenas ledning. Så-

lunda blef på de utländska angelägenhetemas område f&ltet öp-

pet för flerfaldiga inflytanden.

Vi hafva sett den inre ställningen. Den var i många hän-

seenden lofvande. Det återstår nu att kasta en blick på för-

hållandet till utrikes magter.

Aret 1698 är i sjelfva verket af stor märkvärdighet i Sve-

riizes diplomatiska historia. Det ntmärkes af tlere viktiga till-

dragelser ocli Itildar en (>fverL'anti till nya förhållanden. I för-

stone betecknades det af ett fullständigt lugn; man sag icke jia

någon sida några uppstiL'ande tecken till <»r(t. Men under arets

lopp fcirändrade sig detta efter hand. och de ljusa tVirhoppnin-

garne iemnade rum ior en småningom mörknande utsigt mot

framtiden.

De utländska angelägenheterna voro just vid den tid. oni

hWlken vi handla, af ovanligt stor vigt. Det var en kritisk tid,

da en mängd olika förhållanden bröto sig mot hvarandra, så

väl i den stora europeiska politiken som särskildt i den nordiska.

Det gälde att bevara det aktade rum, Sverige förvärfvat bland

verldsdelens betydande magter. Om de vidtagna åtgärderna för

det inres utveckling skulle bära sina frukter, så behöfdes fram-

för allt fred. Här hade så väl behöfts Carl den eiaes starka

hand, hvilken, styrd af hans orubbliga kärlek till freden, om ock

nnder vexlande inflytelser, uppehöll jemvigten mellan de stridiga

intressena.

Meningsskiljaktigheterna inom den svenska radkammaren

voro i fraLM om den utrikes ptditiken de samma som under det

senare ti<l>kiftet af Carl den elftes reLa'rinL'. Pa ena sidan st(tdo

de som enligt de grundsatser, hvilka gjort sig gällande allt ifraii
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trettioåriga krigets tid, voro anhängare af den franska politiken:

desse voro de tleste, och i spetsen för dem, jenite Nils Bielke.

Fabian Wrede och (yyhlenst<dpe. Den motsatta sidan vai- den,

gom sfikte viinskap och förbund med kejsaren och de med honom

merendels förenade sjömaiiterna.' För denna senare asisit kämpade

Benizt Oxenstjerna nästan ensam, endast understödd af sina

fränder, bröderna Wachtmeister.

En annan motsats, som icke sällan sammanföll med den förra.

Tar den emellan det danska och det holsteinska intresset. Mer-

endels hade den franska politiken stått i förening med den dan-

ska. Endast änder den senast förflatna tiden, efter Danmarks

fördrag med Holland 1696, hade detta vänskapliga förhållande

blifvit kyligare. Det var emellertid IVdjdriktigt, att lien-jt Oxen-

.«.tjerna i allniiinhet stod pa Ilolsteins sida. Deriizenoni hade han

vunnit sin märkliga seger i b<"»rjan af 1696; deri<j r.nni iiade han

ock försäkrat sig om eukedrottningen Hedvig Kleouoras varma

välvilja.

Xn trängde de stora europeiska, hvarandra motsatta intres-

sena allt starkare pa, för att, hvart på sitt håll, skaffa sig vän-

ner. De voro, mer än någonsin, i behof deraf. Väl hade de

nyss slntit fred med hvarandra, men blott för att bereda sig till

en ny, än mer afgörande strid. Det stora stridsäp])let: det

spanska arfvet eggade dem. livad var naturligare än att de täf-

lande hvar a sin sida, sr>kte vinna i tVusta rummet den magi,

6um nvss hade utöfvat me(nari'kallet emellan dem'.''
•

Ludvig den Qortonde gaf sin minister i Stockholm, irrefve

D'Avaux uppdrag att söka Sveriges förbund. Holland och Eng-

land väckte samtidigt fråga om förnyelse af de förut bestående

fördragen.

Afven den Holsteinska frågan befann sig i en brytning. För-

hållandena voro icke klara, icke heller de tvistandes afsigter.

Sedan stridigheterna i denna sak kort efter Carl den elftes död

åter häftigt upplågat, och sedan strax efter Carl den tolftes till-

träde en af de danske ministrarne till Sverige» sändebud i Kft-

penham yttrat, att, enär fVirdra-jet i Altona hade Idifvit ini,'anL'et

under vapnen och genom tvani: astadkonunet, Danmark ansåg

*«iii, se<lan n<')dviiiidi'iiietens trvi-k upplnirt, ej mera fr<rl)iindet att

hälla det, L^jorde dan>ka reL'erinL:<Mi Jiu |)a en Liann en vändning

till ett fredligare furhallaude. Det eftersträfvade vänskap med
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Sverige oek förlikning med hertigen. Den åldrande konung Kri-

stian den femte sökte lugn för sig och riket

Det märkliga inträffade verkligen, att Sveriges närmaste

grannar och gamla vedersakare: Danmark och Polen samtidigt

sökte Sveriuos fiirbund.

I)ot h;ir varit en alliniin t(tn'stalliiiii<.', att jjnniuinaL'terna

genast eftor Carl <l» n ('lt"t«'s <l<xl voro tanliira att ueniensanit (itVcr-

falla SveriL'!' ocli alt (l<f Iani:varii:a kriuft var ett slairs nöd-

vän(liL'lH't. .Men t-n sådan tVireställnint: är iikt* enlii; med det

verkliL^a torliallandei. Långt itVan att anfallet skulle varit tran

-början ni»|>gjordt och ötVereuskoniniet, finner nian tvärtom, att

dessa gamla motståndare, föranledde af sin ^tfi Ilning, i likhet

med de magter, vi nyss omtalat, i sjelfva verket önskade Sve-

riges vänskap.

Sverige stod således i den mest fördelaktiga ställning. Frän

alla sidor söktes dess förbund. Den stora frågan var, huru dessa

anbud skulle mottagas. Och detta åter berodde väsentligen på,

huru den utrikes politiken i Sverige handhades. Den ^jupa sön-

dringen emellan dem som bäst kände dessa ärenden, i förening

med den allt för hårdt tilldragna enheten vid deras afgörande,

med all magt lagd i en ovan hand, bådade icke godt.

Khurn, |»a sätt vi nämnt, samma motsatser som fornt gjorde

svs L'ji ilande i den svenska utrikes politiken, stodo doek de kralter,

sKUi derpa kunde inverka, i ett annat {"('»rliallande till hvaran<ira,

ucli dm vilja, som skulle 'jitVa utslaget, var ick»* nn-i' den samma.

Det M« t nu at stor l>etvdelse fur de utrikes anL:< lä:i<Mdielerna,

att, kort ettt i- myndiirle tstVirklaringen, Here at df mest fram-

stående männen konnnit att f()rs;itta< -.'"dt som utom en större

politisk verksamln t. Detta var fallet just med Pii. lke, Wrede,

(iyldeustolpe. Alla dessa voro fransyskt sinnade oeli tillika, åt-

minstone de tva först nämnda, benägna för vänskap med Dan-
mark. Man hade, ehuru litet det var meningen, icke kunnat

göra Bengt Oxenstjerna en större tjenst än da man aflägsnade

dessc hans hätske motståndare.

Deremot var det för honom högst olägligt, att Sveriges för-

hållande till kejsaren vid samma tid stördes genom en u))p-

kommen stridighet i anledning af en arfstvist i Mecklenburg; i

följd hvaraf till och med den omedelbara diplomatiska förbin-

delsen mellan bada hofven för en tid blifvit afbrnten. Oxen-

stjerna jyorde de största ansträngningar for att ställa missför-
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liållandet till ratta, iiicn förnätVcs. l'i aiikrikt .s minister i Stork-

holni sökte pa allt sätt motverka torlikniiiLien. Aiiuu i Ixirjaii

al ar 1G9!> liade den svenske iiiiiii.steni i Wien icke fatt tilltnide

till det kejserliga hoCvet. Kejsarens sändebud hade redan iangt

förut lemnat Stockholm.

Men Bengt Oxenstjerna behöfde icke mer, än att hlitva lem-

nad i fri atöfoing af sitt förut innehafda embete; genom £in vid-

sträckta erfarenhet och sina mångfaldiga ftubindeiser han

en stor rikedom på utvägar att göra sitt inflytande gällande, i

synnerhet da hans gamla motståndare voro nästan aflägsnade från

detta f&lt. Hans rådslag skulle hafva varit utan motvigt, om
icke Polus varit snarare fransyskt sinnad, och om det icke lyc-

kats den utmärkt skicklige D^Avaux att genom sina förbindelser

vid hofvet verka på konungen och ingifva honom personligen en

större benägenhet för Frankrike. På detta sätt 'uppstod, ehuru

under andra vilkor, ett likartadt förhållande med spänningen

under den senare delen af Carl elftes rejierinc: derutinnan, att

de bada jiartierna rycktes lun öfvermagteu, och att segern till-

föll än den ena än den andra.

•Sålunda \)\v\' ar 1G98 de man-ja alliansernas ar - och de

nie.st olika alliansers — med kejsaren, nifil Holland och EnL^-

land sa väl som med Frankrike, med Danmark sa väl som med

Luneburgska huset och Brandenburg.

Det märkliga var, att i nästan alla dessa underhandlingar

Sverige var den som siiktes, icke den som sökte.

Närmast samlade sig intresset i frågan om konungens och

hans äldsta systers giftermål. Danmark och Holstein täflade om
' detta pris: utgången ansågs blifva bestämmande för de politiska

förhållandena i norden. Men äfven för andra furstehus söktes

en förbindelse med Carl den tolfte. En ung konung i full be-

sittning af sin magt var en förbindelse allt för mycket värd för

att ej eftersträfvas.

Denna vinter, som var ovanligt sträng, sag inan det ena

främmande herrskapet efter det andra genom sniidrifvoma arbeta

»12 fram till Stockholm. Korst inträliade, i början at l)e<'embpr,

•iikflinti^innan n\' Holstein, som sades hafva fatt en \ink dei-oni

att en ifittermalstorliiinli-N»' nifil Cail den tolfte sTtktcs af Dan-

ska hofvet oc)i ville torekonima detta, fr»i'ande med s\[i en imil'

dotter att försiika, om ej hennes hand kunde anstå konung

Carl bättre än den danska prinsessans, äfvensom för att bevaka
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sin äldste sons, den regerande hertigens fördel: hans förbindelse

med prinsessan Hedvig Sofia var nemligen ännn ej fällt bestämd.

Hertiginnan hade på sin resa i fem dagar varit utsatt för den

svåraste väderlek, med blåst och snö, men oförföradt fortsatt

färden med sexton hästar spända för sin va^rn, tills hon slut-

ligen måste utbyta den mot en liomlslädc. I^ramkommon tirk

lion sill hostad pa slottet orli var iiiidtT iicia sin vistelse kon-

iiiiufus L';ist. Tio (jazzar "-»Miare anliiiidf dfii dan.skr ministi-rn

baron JueL sedan lian atskiiiiL'a !jaiiL'or viiltat i snr»n, oeli an-

fallits af iiiktplatior, sa att han måste börja vistrlse med

att intaiia sängen. Slutligen infann sig i Februari prinsessan

af Braunschweig-Bevern med sin dotter, under furevändniug att

bevaka en rättstvist, men i verkligheten i samma ärende som

de nyss nämnda. När hennes ankomst tillkännagafs, lär Carl

den tolfte hafva yttrat: »hvad vill hon här? vi hafva väl nog af

det slaget här nu». Afren hon blef emellertid konungahusets gäst

till långt fram på sommaren.

Förut befunno sig i Stockholm ett wfirtembergiskt sändebud,

som underhandlade för en prinsessa af detta hus, och den bran-

denburgske ministern, hvilken sökte att vinna konungens bifall

till en förbindelse med sitt hof.

Den blifvande store härföraren fann sig sålunda formligen

belägrad af prinsessor. Vid femtiui ars ålder iir det ieki- sa

lätt att, ehuru myt-ken omsorg ma hafva nedlagts pa porträt-

terna, giira ett val bir lifvet. Ma liiiinia bidro-jo dessa mänga

tidiira framstiillniniiar i sin man att framkalla den motvilja mot

äktenskapets band, som sedermera rotfiiste sii: hos Carl (ien tolfte.

Jiaron Juel, en erfaren diplomat och särdeles bekant med
svenska förhållanden, började genast sin verksamhet och underlät

visserligen intet af hvad som kunde iir>ras för att vinna det stora

ändamålet. Han satte i rörelse både herrar och damer och tog

i anspråk konungens omgifning ända ned till kammartjenaren.

Men han beklagade sig ändå i sina berättelser öfver »brist på
instrument». Nu såg man hvad det betydde, att Bielke och

Wrede icke mera voro i sitt förra anseende hos konungeir. »Två

batterier hafva kommit till skada», skrifver Juel, »grefvame

Bielke och Wrede». Till Piper sökte han väl närma sig, men
denne förebar, att sådana saker icke hörde till hans embets-

uppdrag, och lät honom icke komma siff in på lifvet. Konungen

.sjelf var mycket otillgänglig, lian lät väl da och da förmärka
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någon benägenhet tor den danska jainsessan, men den visade

icke teekeu till att blitva rätt varaktig, och förslaget strandade

slutligen derpå att lian ()fver liutvud icke var böjd för att ännu

in^å giftermål. Samtliga de utriga tramstäilningarne hade ännu

mindre framgång.

Länge ansågs det ovisst, haruyida hertigen af Holstein skalle

lyckas att vinna prinsessan Hedvig Sofias hand. Månge af de

avenske store voro stämde emot denna förbindelse: för dem f9r-

band sig med sträfvandena f5r detta mål genast tanken på den

blifvande thronfoljden, i fall konungen skulle dö ogift, och de

funno hertigen frånstötande och högdragen. Men äfven här be-

tydde de förnämste motstaiuhirnes frånvaro icke litet. Vidare

verkade till hertigens fördel faniilj-inflyteiser, minnet af den af-

lidue konungens böjelse för hertigt ii och slutligen skäl af gyllene

art. Flera gånger gick beslutet fram och tillbaka. De stTirsta

ansträngningar gjordes å bada sidor. xVndtiigeu i Januari må-

nad hitrdf man, att saken var afgjord, ehuru den ännu någon

tid skulle hallas hemlig. I Febmari utgick befallning om her-

tigens eniottagande: han skulle med första öppna vatten komma
till Sverige.

Han kom ock i medlet af April och rönte det mest utmärkta

mottagande. Hans resa genom landet liknade ett triumftåg: en

sqvadron ryttare mötte honom vid hvaije nattläger, ett kompani

fotfolk vid hvarje middagsrast. Hans intåg i Stockholm var det

mest lysand»^ man kunde påminna sig. Konungen, riksraden, en

myckenhet af adeln samt borgerskapet mötte honom vid norrtull

(M-h ledsagade honom till det kungliga palatset, der hau under

kauuuerna^ dan inträdde.

Kort derefter skedde den högtidliga förlofningen, och den 2

Juni 1698 tirades bilägret emellan hertig Fredrik den Qerde af

Holstein och prinsessan Hedvig Sofia.

Det visade sig snart, att detta var en afgörande vändpunkt

i Sveriges politik.

Juel gjorde, sedan hans torhoppningar att vinna koimng Carls

hjerta för prinst-ssan Sofia ll*'dvig allt mer sjunkit, imnu ett

sista tV.rsnk att pa giftermalstorltindelsernas väg birvärfva Sve-

riges vänskap; han framstälde jirins Carl af Danmark såsom

eftersträfvande den yngre svenska prinsessans, Ulrika Eleonoras

hand. Men äfven detta visade sig snart vara hopplöst.

Eitt. m$hrift t88i, S
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Samtidigt med giftennålsärendet iorde Juel äfven andra

anderhandliDgar. Alliansen låg likasom inneslaten i giftermåls-

anbudet och förslaget derom framtogs icke i förstone; meningen

ar, att det skulle framkomma, sedan giftermålet beslntits. Under-

handlingarne tyckas i böljan mera hafva förts för att-gifva Jnel

en synlig anledning att vistas i Stockholm och tillika bana yft-

gen för mera närgående förslag. Han framstålde sålunda i all-

mänhet de skäl som talade för att de båda nordiska kronorna

skulle gemensamt understödja de evangeliske i Tyskland, äfven-

soni angelafzcnhoten af on samniansilttning i ändamål att fran

Östersjön utestänga traniniande flottor; — vidare fciresloti han

gemensamma atL'ärder ior att atbi\ja en i anledning af de mek-

lenliurgska stridigheterna hdtamlt' oro i norra Tyskland ncji vid-

rörde slutligen äfven (inskliizheten af en forlikniiiL' med Hol>tein.

Det kan icke sägas, att den svenska regeringen kom <lessa

framställningar rätt vänligt till mötes. Det holsteinska gifter-

målet afhandlades samtidigt, och denna förbindelse var redan en

afgjord sak, innan svaret till Juel afläts.

Detta svar innehöll hufvudsakligen följande: För trosför-

andtema vore det bäst att h^ar och en för sig verkade efter

bästa förmåga.

I fråga om Östersjöns stängning ore man i gmndsats enig:

om sättet att gå till väga (hvilket var hnfvudsaken) ore när-

mare öfverläggningar nödiga. För de meklenburgska angelägen-

heterna kunde i deras^ nu varande skick, ingenting göras. Hvad
beträffade Holstein, så främjades en förlikning bäst derigenom

att de om dt ssa ärenden nu pågående underhandlingarnc i Pinue-

beru' ftirdes till slut.

Samtidigt med aflatandet af detta kyliga svar till Danmark,

pådrofvns ifrigt undcrliandlingarnt' om Sverit^es tVtrbund med

Liin(d»urgska huset. Detta fr»rbimd var i:run»Ntent'n f(»r en jdan

till väpnadt fiirsvar för llolsteiii. Man skönjer hiirvid tillräck-

ligt Bengt Oxenstjernas hand. Han påskyndade ifrigt general-

majoren Vellingk, som för denna underhandling blifvit skickad

till de i.iineburgska hofven. Redan förut hade hertigen af Hol-

stein gifvit tillkänna, att den Pinnebergska underhandlingen syn-

tes i följd af Danmarks omedgörlighet komma att afbrytas: han

Önskade åtgärder för sin säkerhet af garanterna för Altona-för-

draget: till medlame vid detta fördrag stälde han samma upp-

maning. De svenske gesandterna fingo befallning att understödda
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dessa framställnmgart ocfa hos sjöinagterna gjordes kraftiga före-

st&lliiingar till herdgeas förmån. Den 11 Mars afslöts ändtligen

koDventioDen med de Lttneburgske furstarne om gemensamt upp-

trädande till hertigens af Holstein försvar.

Då sålunda åtgärder vidtogos i holsteinsk anda och unrler

torutsättnin»! af en brytnins emellan denne hertig och den diinske

koiiunj;en, kunde underhandlingen med Danmark ej gerua taga

någon tart.

l iider herti'jen.s vist* ise i Storkliolm atstannade också Juels

uiideihandlinL' alldeles, emedan han icke ville föra deu vidare

unUtiT sa nfoidi laktiga förhallanden.

Hertigen ater sag man, sedan han lyckats vinna den svenska

p.rinsessnns hand, synbarligen hemöda sig att vinna Carl den

tolftes tillgifvenhet. Snart hade han upptiiekt konungens svaga

sidor: en vid hans ålder lätt förklarlig fallenhet för ystra, ung-

domliga upptag, och ett begär att icke blifva efter i hvad någon

annan gjorde. Så eggade hertigen sin svåger till en följd af yra

lekar, den ena vildare än den andra. An slogos alla glasen på
middagsbordet i kras, än såg man stolame komma dansande ut

(Eenom slottsfenstren, än anstäldes kappridning med hertigens lö-

pare. Man kunde väl ock få se konungen och hertigen slå ut

fenstren för den gamle riksmarskalken grefve Stenbock, eller roa

sig med att rycka af honom hans peruk och bryta sönder hans

värja, eller nattetid komma ridande pa eti häst LTcnom station,

hertiiien sittande bakom konungen och afkliidil till blotta linnot.

Sådant väckte do nära staendes harm och allmänhetens

missniije. Det stärkte ock den motvilja m(»t hertigen, som han

sjelf genom sitt Intgdrauna up])trädande adraiiit sig. Allmänt

nog började man, da konun«ions helsa var svag och han icke vi-

lade någon benägenhet att gifta sig, tala om en blifvande efter-

trädare, och inom högre kretsar lära redan ofverenskommelser

träffats att, det måtte kosta hvad det ville, hertigen af Holstein

aldrig skulle blifva Sveriges konung.

Man gick så långt, att man tillade hertigen planer på sven-

ska kronan och beskylde honom att med afsigt vilja bereda

konungens ofärd. Men detta synes vara lika ogrundadt som
att han skolat företaga dessa upptag i den beräkning att der-

igenom beröfva Carl den tolfte folkets tillgifvenhet Sitt ända-

mål vann han emellertid så till vida, att han verkligen för-

värfvade konungens varma tillgifvenhet; en tillgifvenhet, som a
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Carl den tolftes sida, en gang fattad, var orubblig; och likasom

i allmänhet så mycket hos honom var personligt, sa blef detta

förhållande hädanefter en ledtråd för hans politik.

Hertigen af Holstein tttn&mndes till generalissimns dfver alla

svenska trupper i Tyskland. Han och hans gemål öfVerhopades

med skänker. Konungens medfSBdda fHkostighet hade här ett

vidsträckt fält, och tillgångarno i Carl den elftes mödosamt fyida

förradshvalf blefvo raskt tömda.

Detta var ater pii följd d^raf, att don oinskränkta regering.s-

magten hvilade i en ynglings hand, och den så mycket betänk-

ligare, som statsverkets allmänna ställning samtidigt med dessa

rika tillgångars förskingring visade en allt mer tilltagande brist.

Emellertid var genom hertigens stora inflytande en öfvervigt

gifven åt Bengt Ozenstjema, den der helt och hållet omfattat

den holsteinska politiken. Han kunde v&l åf^en hädanefter lida

ett och annat kännbart nederlag, men så snart en fråga berdrde

hertigen, var hans seger gifven. Det Holsteinska intresset stod

från denna tid i förgrunden för Sveriges politik.

Att för »dVigt berättcKsenia om de nu nämnda upptagen, ehuru

klandervärda dessa voro, icke äro fria fran öfverdrift, visar en

närmare undersökning. De, som förnämligast omtalat dem, det

danska sändebudet och det franska, hafva framstält saken sa, som
hade dessa upptaiz helt och hållet upptagit konungen och som han

hela denna tid icke bevistat nagt>t råds-sammanträde eller ens

velat höra talas om statssaker. Icke desto mindre blefjust un-

der denna tid icke blott det franska förbundet afslutadt, i hvil-

ket konungen personligen tog så mycken del, utan den inre för-

valtningen, med hvilken det samma tvifvelsutan var fallet, fort-

gick som förut. Endast under Mig månad bevistade konungen

vj mindre än tio sammanträden i rådet för justitieärenden.

Det vissa var, att »leii danska underhandlingen emellertid

stod stilla: oniständighet»'rna kunde icke for den samma vara

gynnsamma. Juel hoj)pade.s pa bättre tider. Den danska rege-

ringen visade sig niijil med Sveriges gifna svar och fortfor att

drifva pa en förlikning med llolstein. Den stälde till Frankrike

en uppmaning att franka denna och var missnöjd dermed, att

sjömagterna öppet läto påskina sin obelåtenhet med Juels be-

skickning, emedan de voro emot all närmare förbindelse mellan

de nordiska kronorna. —

uiyui-n-u Dy GoOglc



29 O&BL D» TOLVTES FÖB8TA BiaDURGBlB. 37

Konuiifi August i Polen vände sig ock vid denna tid till

Sveriiie med framställningar i vänskaj)ligt syfte. Ehuru det polska

konuniiavalet f(3rsiggatt redan i Juni 1697, kände sig likväl den

nye konaogen ingalunda säker på Polens thron. Hans medtäf-

lare, prinsen af Conti gaf icke sin sak förlorad, och han under-

stöddes af så m&gtiga män som Cardinal Primas, Sapieha, Ln-

bomirski. Ett nytt konungaval utsattes på deras anstiftan i

medlet af Augusti samma år. Contis parti hade sammansvnrit

sig att sfitta honom på thronen och med sabeln i hand föijaga

konung August De troddes ämna marschera rakt på Kråkan.

Det sfl^hsiska partiet deremot ville kröna konung August i Sep-

tember;^ han hade för sig kronarmén och större delen af adeln.

Den ryske Czaren var ock för honom. Redan hade till Polen

drafrits ett icke obetydligt antal sachsiska trupper. En stor för-

virring herskade i detta land. Konuiiii Augusts fcirlägenhet ökades

ännu mera deraf att lians finanser voro i den största oordning.

Han ina<t<' pantsiitta flere delar af sitt arfland. Bland dem som

t>rl>j<Hlo honom penningar mot sådan pant var äfven grefve Nils

Bielke.

Andtligen kunde kröningen ga' fur sig. Men oaktadt allt

detta var ställnin-jen i PoIph ännu mycket osäker.

Under dessa turhallanden skickade konung August s&ndebud

både till Sverige och Danmark för att lära känna dessa hofs

tänkesätt och förvärfva deras vänskap. Till Stockholm sändes

grefve Carl Lewenhaupt, en infödd svensk som gått i sachsisk

tjenst och förut af kurfursten användts i diplomatiska vftrf, för

att söka med Carl den tolfte afsluta ett förbund, och kort efter

honom kom geheimerådet Bose.

Jultiden 1697 var grefve Lewenhaupt i Stockholm. Han
blef väl emottagen. Endast den franske ambassadören var ho-

nom gramse, emedan Ludvig XIV ännu med oblida ögon såg

den nye konungen i Polen, i anlednincr af hans strid med prinsen

af Conti, och sökW sa långt han förmådde motverka hans syften.

Lewonhaupt a, sin sida trodde sis finna de fleste af Sveriges

statsmän höjde fiir Frankrike, och förfrägade sia hos konung

August, om han vid sådant förhallande ändock ville fulltolja sin

afsigt att inga allians med Sverige. Han fick ett jakande ^var.

I slutet af Januari kunde han inberätta, att det liknade sig

väl med denna allians och att Bemzt Oxenstjema var för den

samma. Konferenser höUos så väl i kansliet som hos Oxenstjema,
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och inom en manad var ett tVirslag utarl»etadt till föisvarsftir-

bund mellan Sverige och Polen-Sachsen. Men mot slutet at Mars

underrättade honom kans]i|)resid('nten. att Carl den tolfte an-

befalt underhaudliniiens tViiiäiiiZande till Warschau: samtidigt

utnämndes GeorL' Waclischlager till svensk resident i Polen, »iov

att nyttjas vid vigtiga underiiandlingar». lian iMtrJade genast

förhandla om den föreslagna alliansen. Det ålades honom att

låta förstå, det Sverige vore villijt att ingå ett försvarsförbund

med konung August, och ett i JStockholm uppsatt förslag till ett

sådant fördrag tillsändes honom. I Augusti samma år fick ba-

ron Mauritz Yellingk uppdrag att såsom envoyé afgå till Polen,

för att handla och sluta med konung August om en närmare

vänskap.

Bose hade likaledes till Carl den tolfte framburit försäk-

ringar om sin konungs vänskapliga tänkesätt och rönt ett godt

mottagande.

Från Stockholm begaf sia Bose till Köpenhamn, dit han

äfven bragte tVirsii k ringar om konung Aucusts vänskaj,-. Denne

hade redan som kurfurste Ätatt i niira tVirlia Ilande till Danmark

och bland annat täjtt i sin tjenst »mottaga en del af d(\NS truji-

per. Bose medforile nu ett forslaL' till frunyelse af n)94 ars

försvarsförbund emellan Dannwirk orli kurfursten af Sachsen, med

tillägg af den bestämmelsm, att den i Ungern betintliiia danska

krigsstyrkan skulle dels dragas till Polen, dels betäcka Kur-

sachsen. Dervid voro fogade t va hemliga artiklar: den ena af

innehåll, att konung August skulle vara neutral i frågan om
hannoverska husets nya kurvärdighet: den andra, att i händelse

Danmark råkade i vidlyftighet för holsteinska frågan, det i för-

draget afsedda fall skulle anses vara inne och konungen i Polen

bistå Danmark med 8,000 man. Detta var ett anbud, för hvil-

ket han väl visste, att Danmark var mycket känsligt. Traktaten

godkändes ock af konung Kristian den femte, ehuru bekräftelsen

på de hemliga artiklame länge dröjde.

Detta i Mars 1698 afslutade försvarsförbund emellan Polen

och Danmark kan icke anses särskildt riktadt emot Sverige, ehuru

det sedermera blef utL'anf:spunkten för ett anfallsförbund emot

Carl den ttdfte. Att Danmark, i den sväfvande stiillnimien till

IIol>tein, sökte att vinna all den säkerlift, som kunde åstad-

kommas, var icke underliiit. Misstankar viiekte det likxäl, att

konung August i det längsta bemödade sig att för svenska sände-
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badet dölja tiUvaron af detta fördrag. Han fortfor emellertid

att söka Sveriges r&iiskap, ftfvensom Danmark att eftersträfva

förlikning med hertigen af Uolstein.

Att danske konungen vid denna tid uppriktigt (inskade en

sådan förlikning, styrkes af de tiireskiittir, .luel i detta hän-

seende tid efter annan erhöll frän sitt hof. Han hade äfven, re-

dan innan liertinen ankom till Sverige, fatt fulhnagt att i Sto«^k-

holni underhandla d(Toin. Tva (higar efter hertigens ankomst

infann sig å denna furstes vägnar hans geheimeräd baron Pincier

ior att ined Jael afhandla oin de så länge sväfvande tvistefrå-

gomas lösning. Vidlyftiga torhaudlingar följde mellan dem ora

detta vigtiga ärende. Likaså besökte Polus flera gånger Juel

för att lir&i^ja den holsteinska tvistens biläggande. Carl den

tolfte hade till de holsteinska mimstrame yttrat, att de borde

göra allt för en förlikning. Den 21 Mig öfrerlemnade Pincier

ett af honom nppgjordt förslag till Jnel; det meddelades den

danska regeringen, hvilken till svar derpå i medlet af Juni aflåt

ett motförslag. Detta innehöll betydliga medgifvanden« Allt

gammalt skolie vara glömdt; Altona recess sknlle bekräftas i

alla punkter. Utöfningen af hertigens rättigheter i afseende på
fästningsb) L'i:nad och krigföring — den ömtåligaste frågan —
skulle tills vidare torblifva i sitt da varande skick. Alla åter-

stående tvi.^itiga frågor skulle inom ett hälft ars fiirlopp afiioras

pa »Ml konferens. Den svenska bataljon, som afuatt till Uolstein,

skulle återkallas, men liertiL'en e«ja riitt att viirfva en motsva-

rande styrka. Danmark lät alla sina anspråk pa ersättning af

hertigen falla. Skulle något yrkande göras om samregeringens

återupptagande och arfhyllningen, så egde Jnel gå in derpå. Detta

liknade sig således ej illa. —
Högst egendomligt gestaltade sig samtidigt Sveriges ställning

till de stora vest- och syd-eoropeiska magtema. Dessa voro,

som vi nämnt, än söndrade än förenade, i spänd väntan på den

stora spanska snccessionsstriden. Diplomatien i hela £nropa be-

fann sig i en orolig spänning. Den spanska thronen kunde hvil-

ken dag som helst blifea ledig; så väl Frankrike som kejsaren

och sjömagtema ville derför samla aUa krafter för att vara ro-

stade till strid, om behof gjordes. Men tillika voro förhål-

landena sådana, att man å liada sidor önskade genom underhand-

lini: kunna förlika intressena, utan att taL'a sin tillflykt till vap-

nen. Frankrikes iure kraft var geuom det uyss slutade kriget
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hårdt medtagen. Konung Vilhelm åter misströstade med skäl

om att vinna engelska parlamentets stöd vid ett nytt krig. I

sådan ställning blefvo dessa magter ftnnn mer angelftgna om att

trygga sin stftllning genom förbund.

Så mycket var likv&l tydligt, att ett ingånget förbund med
kejsaren och sjömagtema ej kunde anses annorlanda ån som ett

förnekande af en fransysk allians, och omvåndt. Det var två-

motsatta sidor, och den ^'som var vän med den ena, blef i och

med det samma ovftn med den andra.

Icke desto mindre ingick Sverige, inom samma år, förbund

med båda dessa motsatta {jartiir. Det var en nWjd af de stri-

diga krafter, som i dess [>oliti>ka lif -gjorde sig gällande.

Efter ett förbund med Ilollaiid tViljdr inom några månader

en allians med Frankrike, och kort ett^r detta ater ett förbund

med kejsaren.

Dervid var den skilnaden, att underhandlinL'arne med sjö-

magterna, ehuru äfven vid dem icke saknades svara punkter,

gingo helt stilla och fredligt, ofta äfven fort, då deremot fördraget

med Frankrike kom till stånd först efter lanjrvarijia strider. Dessa

igtiga förhandlingar fördes samtidigt med dem vi nyss omtalat»

angående förhållandet emellan de nordiska magtema.

Det var ett tecken till Bengt Ozenstjernas återst&lda infly-

tande, att sedan holländska sändebudet i Oktober 1697 blifvit af

förmyndareregeringen med mycken tvärhet afspisadt då han väckte

fråga om utvidgade rättigheter för de främmande handelsombuden

och den redan då pågående nnderhandlingen om förbund strandat

på denna stötesten, likväl redan i Februari 1698 förslaget om för-

bund med Holland icke allenast förnyades, utan äfven vann en

snabb framgång. Den 8 Feliruari sammanträdde af konungen

utsedde fullmägtige med nämnda sändebud 0(di fyra dagar der-

efter var det nya furlumdet med Holland atslutadt. En hemlig

artikel innehöll, att man skulle s(»ka fornia England att iniza i

fördraget. Den pa samma gang i fråga satta handeistraktaten

uppsköts till en särskild underhandling.

Detta var — syntes det Oxenstjema — en god början.

Afven en annan angelägenhet uppgjordes samtidigt med Hol-

land. Efter fredslutet i Ryswik ålåg det generalstaterna att

återlemna de 6,000 man svenska trupper, som år 1689 blifvit

till dem öfverlåtna, och hvilkas erhållande efter samtida vittnes-

börd väsentligen underlättat Vilhelms af Oranien fö^drika land-
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stigning i England. Trupperna begärdes nu tillbaka af den sven-

ska regeringen. Greneralstatema gjorde svårigheter och önskade

att få behålla åtminstone 1,000 man. Det afslogs först; allt

skalle återställas. Men kort derefter nifdirafs, pa tT>rnyad tVam-

ställnins tran Holland, att hela stvrkan. mvd iindantaiz Mott at"

ofric* rarne och 650 man. som skulle utses lilaiid det biista in-

födda svenska manskapet, skulle ta idVri taLias at generalstaterna

mot det att] en summa af 40,<)()(j IMr i ett för allt utbetaltes

till svenska regerincien. Kn kouventiou härom ingicks och be-

kräftades i början af Mars.

Att Carl den tolfte frivilligt afhände sig en sa betydlig krigs-

styrka, var ett af de flera vid denna tid framträdande tecknen

till hans fredliga tänkesätt. —
Redan i November 1697, således strax efter Ryswikska fre-

dens afslntande hade Ludvig den Qortonde föreskrifvit, att fram-

ställning skulle göras om ett nytt förbund med Sverige, men
han hade tillika ålagt D*Avanx att icke framlägga något förslag

derom, förr än han närmare utrönt huru vida framgången vore

sannolik. Han erhöll nu af grefve Gyldenstolpe, som till följd

af sin ställning i kansliet egde kännedom af det inprångna hol-

ländska f()rbundet, underrättelse om detta, tillika med en upp-

manint: att utan (irojsnial till Carl den tolfte tir>rn franistiillning

0111 d«-t tViibund Ludvii: den fjoitonde (inskade ni»'d lioimni afsluta.

'riilkcinnagifvandet att <l'Avaux hade ett sådant uppdrag

gjur(b'.s också mot slutet af Februari: han begärde en konferens.

Oxenstjerna s<irjde da for, att genast samma dag en skrifvelse

afgirk till Sveriges alla sändebud i utlandet och särskildt till

Carl Bonde i England, i syfte att finekomma all menlig inverkan

af denna nyhet på förhållandet till de allierade. Konferensen

hölls, och D*Avaux framfiirde vid den samma sin konungs för-

slag om en närmare förbindelse. Oxenstjerna skiftade f&rg och

syntes för ett ögonblick förlägen, men han hemtade sig snart och

gaf ett höfligt, men intet sägande svar.

Xära trettio år hade förflutit sedan ett förbund afslutits mel-

lan Sverige och Frankrike. Ludvig den Qortonde ville nu icke gå
så långt som till ett formligt försvarsförbund: han ville icke heller

otfösta sig att betala nnderhållspenningar. Men han afsåg att

genom en garanti fftr upprätthallandet af sa väl den Vestfaliska

och Ninnvegiska s(»ni iifven den Ryswikska tred« n. och (jenom

det ömsesidiga liiftet att, om någon magt sökte rubba nagotdera
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af dessa fördrag, så Tida yftnliga medel ej hjelpte, iip[>trfida f9r

ändamålet med förenad vapenmagt, att derigrenom fästa Sverige

vid den franska politiken och hindra det frän att inlåta sig i

förbindelser med de allierade.

Detta var iiul', för att Oxenstjerna skulle uppbjuda alla siua

krafter tor att hindra f<»rdraL'ets af<liitande.

Frankrikes talrika viinner inuni rådet uladde sii; at d^t i;jorda

torslaget, men de hade nu mera endast rinaa utsigt att kunna

verksamt främja dess jenomförande. Flere af dem voro alldeles

skilda fran de utländska angeläL^enheterna. Wallenstedt, som

gälde mycket, var väl af gammalt Frankiikt s vän, men äfven

han deltog f(')ga i den utrikes politiken. Hvad som betydde mera,

var att Piper gaf till känna, att han ämnade understödja för-

slaget, ty honom rådfrågade Carl den tolfte verkligen, ehuru i

tysthet, äfven i utrikes ärenden.

Men det förnämsta var, att den franske ambassadören, så-

som redan är nämndt, hade förstått att genom sina vänner och

särskildt genom dem som dagligen omgåfvo konungen, ingifva

honom benägenhet för Frankrike och en stor beundran för det

lysande i Ludvis: den fjortondes stÄllninu och handlinessätt.

Man erfor snart, att konuuL^en var böjd för att afsluta det

föreslagna fr»rbundet uwd Frankrike.

Ueniit Oxenstjerna liefann sia i en svar ställning. Han hade

med glädje sett fiirniyndarestyrelsens uppltisning och tyrkt sitt

inflytande blilVa st<Mie hos den unize enväldiae konuimen. Snart

inträffade likväl en f()rändring och han började tinna sia eftersatt.

Men han förlorade ingalunda modet, utan sökte genomföra sina

planer till det yttersta.

Man hade i förstone trott, att denna f^åga skulle, likasom

frågan om det holländska förbundet, afgöras ganska snart. Men
detta förebygdes af Oxenstjerna. Först och firämst gick det syn-

nerligen långsamt med åtgärderna för utarbetandet af den före-

slagna traktaten. Oxenstjerna berömde sig sjelf af denna lång-

samhet: »Yi gå bride en main och precipitera intet», skrifver

han på sitt egendomligt uppblandade språk. En hel månad hade

sålunda förgått, utan att ett motförslag uppgjorts. Först i bör-

jan af April nämndes de svenske fullraagtise fÖr underhandlingen

med D'Avaux. Deremot fortgingo fiirhandlingarne om en sain-

mansättnina med England och Holland aanska raskt. D'Avaux.

som kände Oxenstjerna, började blifva bekymrad. Kanslipresi-

uiyu.-icu Dy GoOglc



35 CARL UEX WLFTKS FÖRSTA REGKHINOSÄK. 43

dent»*n gick nu ett steir längre och anmälde för kdnungen, att

han ansair alliansen med Frankrike skadliL'. »»"di att lians sam-

vete f<)rl)j<)d hononi att tillstyrka den. Men d»'n t'»'nitnii;iriLrt' kon-

uneen mtitte honom med det svaret: »Jan har sairt eder min vilja

och det är jaa som gör traktaten». Detta förvånade den åldrige

ministern. Det var en plötsligt framskjutande blixt af den atom-

ordentliga viljekraft, som hos den unge Carl den tolfte ännu

hvilade under ett omhölje af andra egenskaper.

Men Ozenstjema hade icke varit den han var, om han låtit

afekrftcka sig. Han hade i sin hand två starka vapen, hvilka

han icke underlät att begagna. Bet ena hade Ludvig den Qor-

toode sjelf gifvit honom, genom sin begäran att fördraget skulle

innefatta en garanti, icke allenast för de äldre fredsfördragen,

utan äfven fÖr fireden i Ryswik. Och mot vilkoren i detta sist

Däninda fredsfördrag hade Sverige protesterat: det innehöll nem-

ligen, utom andra menliga bestämmelser, äfVen en artikel, som

ansaLis skadli;: för den protestantiska religionen; tiaranterades den

af Sverige, sa skulle detta rikt* mot sin uppväcka en storm af

alla «^vaiiL'eliska furstar i Tyskland. Man had<^ derfiw- skäl att

af Ludvig den fjortonde begära en förklaring at denna artikel.

För det andra hade Sverige en gammal fordran hos Fraiikrik»*

för obetalda underhallspenningar fran sista kriget, hvilka först

borde betalas. Vidare begärdes a Sveriges sida en handelstraktat

aamt upprättelse för de förluster, som tillfogats svenska handeln

under det nyss slutade kriget. Alla dessa fordringar uppstå Ides

i det svenska motförslaget: intet af allt detta var konung Lud-

vig sinnad att medgifva.

Under dessa stridigheter drogs underhandlingen på tiden och

utgången syntes oviss. Oxenstjema kallade till sin hjelp den

under tiden ankomne hertigen af Holstein: denne fördes ock i

förstone till en motvilja mot traktaten: men snart fann han, att

äfven han hade mycket att hoppas eller frukta af konungen i

Frankrike och lät falla sitt motstånd.

Piper för sin del måste iakttaira mycken försiktighet, eme-

dan alla hans sten bevakades af hans talrika afundsniän, och

hans ringa känn<'dom af de utländska angelägenheter gjorde, att

han i Oxenstjernas närvaro hade undseende tVir att yttra sin

menii):;, för att ej gifva pris pa sig för sin okunniulift. Oxeii-

stjnrna trodde sig kunna vaga ett anfall mot honom och sade

eo dag till konungen, att Piper, som hade att behandla alla in-
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rikes ftrenden, hade nog deraf och icke borde befotta sig med de

utlftndska, hvilka han icke kände. Nftr Piper derefter kom in, såg

konungen stint på honom och skrattade. Sedan Oxenstjerna af-

lägsnat sig, sade Carl den tolfte med l.itsadt allvar till Piper,

att han förbjöd honom att befatta siu med de utrikes ärendena.

Piper försäkrade vördsamt, att han ieke hade den ringaste afsigt

att blanda sig i dessa angelägenheter. H varpå konungen åter-

tog: det är icke jag, som fiirbjuder eder det. utan irrefve Oxen-

stjerna — och sedan kanslipresidenten återkommit, upprepade

konungen skämtande: jag förbjuder grefve Piper att befatta sig

med de utrikes ärendena. Oxenstjerna blef högröd i ansigtet.

men konungen fortfor derpä, i allvarsam ton, med att gifva Pi-

per de största loford, åläggande honom att i rikets utländska

angelägenheter säga sin tanke.

Samtidigt med fortgången af dessa strider drefvos i Haag
underhandlingarne om en närmare sammansättning med sjömag-

tema. Dagen förr än underhandlare nämndes för det franska

förbundet hade fnllmagt till fördraget med sjömagtema utftrdata

för Liljeroth, och den svenska regeringens förslag afgifvits om
ordningen för dessa underhandlingar. Detta yar ett drag af

Oxenstiernas stora skicklighet. Han räknade på, att det tagna

steget skulle hos sjömagterna utplana all farhåga för den svenska

underhand liiiiien med Frankrike, Och han hade icke misstagit

sig. De bada underhandlingarne uingo derefter i jemnbredd med
hvarandra, ehuru de efter vanligt sätt att se tycktes böra ute-

sluta Il varandra.

IsLampen var hard. Det var i sjelfva verket tva stora, mot-

satta system, som voro i fråga. Den gamle Oxens^erna stridde

ensam mot de månge, som ville förnya vänskapen med Frank-

rike. Bland desse hans motståndare var, som nämndt, äfven Polus,

hvilken i denna fråga uppträdde med mera kraft än vanligt*

I slutet af April syntes Ozenstjemas motståndare få dfver-

handen. Det närmade sig allt mer till ett antagande af trak-

taten och den stod på punkten att afslutas. Men Oxenstjerna

tröttnade icke. Han ådagalade utförligt, huru Sverige lidit stora

förluster i följd af sitt föregående förbund med Frankrike ocli

förklarade att Frankrikes nu varande afsigter voro honom obe-

kanta. Då^ han såg nederlaget för ögonen, sökte han en rädd-

ning genom att för konungen framställa nödvändigheten att åt-

minstone samtidigt närma sig de raagter, som genom Ryswikska
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freden forlikt sig med Frankrike. Vidare utvecklade han med
förnyad styrka, huru k<»nuniien gonom on garanti tor den U\s-

T»ikska freden skulle invecklas i Frankrikes vidt utseende planer

och sätta religionen i fara. Han vann slutligen irehör, och da

D Avaux kom u}i|» i näst följande konferens, beredd pa att fa

afsluta hela fördraget, fick han i stället mottaga den svenske

konungens bestämda vägran just i den fråga, hvarpä Ludvig

den Qortoode hade lagt största vigten, neroiigen frågan om en

gemensam garanti for Ryswikska freden. OfVerraskad och miss-

nöjd åtenr&nde han hem för att öfverlägga med sig ^elf hvad

som i denna svåra st&llning vore att göra. Sommaren kom, och

Girl den tolftes resor vållade ytterligare nppskof.

Snart hotades D'Avaux af en ny fara. Liljeroth, som var

kånd for att vara en afgjord Hende till Frankrike, väntades efter

fulländadt iipjnlrag i Holland, med första återkomma hem. De

vänligt sinnade l>lan«I radsherrarne styrkte nu DWvaux att fr»re-

keniHia denne mägtige motståndare; genom hans inflytande, ftir-

enadt med Oxenstjernas, kunde hela fördraget göras om intet.

Da beslöt sig D'Avaux att gifva efter och framstälde ett nytt

förslag, i hvilket den vigtigaste artikeln hade fatt en annan ly-

delse, än den konung Ludvig afsett; den innefattade endast i

alUnånna nttryck en förbindelse att vidmaktliälla freden, i stäUet

ftr att nämna de s&rskilda fredssluten, således icke heller det

Ryswikska.

Dernied var alliansens hela verkan ftaandrad. Den hade

endast lietydelsen af en allmän tV»rsäkran om ömsesidig vänskap

och innehar intet hincler fiir att inL'a forhindelser med andra

magter. Ludvig den fjortonde, ehuru missnöjd han var med denna

utuani:, fann sig böra gilla DWvaux' åtgärd. Fursiaget mötte

icke vidare något motstånd och antogs.

Detta afolnlade fördrag väcku Carl den tolftes lifliga UIU
fireds8tåUelfle.| Man herättar, att när underrättelsen gafs om för-

dragets undertecknande, blef den unge konungen så glad, att han

hoppade högt öfver alla stolar i rummet der han var.

Bengt Oxenstjema var deremot ganska nedstämd. Han hade

icke ryggat tillbaka för att upptaga striden bade med konuncen

och med Piper, men lidit ett nederlaL', om ock min<lre än han

fruktat. Konunuens vilja hade för fiir>ta !janL'«'ii pa ett afgO-

raode sätt ingripit i de utländska angelägenheterna.
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Men det var icke Bengt Oxenstjernas vana att i overksam-

het gräma sig öfver en liden motgång. Det dröjde icke länge

innan han tog ein skada igen. Den franska traktaten hade sin

största betydelse såsom afsedd att draga Sverige från k (>Jsårens

och sjiimagternas förband. Derpå svarade Oxenstjema med att

endast en månad efter detta svenska fördrag afslnta en alliana

med kejsaren.

UL'daii samma dan som det franska tTirlduulct undt iskrets

(den 9 Juli 1698) var han Itet.iiikt pa att l><'rt'(la motgiftet. Till

alla Sveriges siimlcKud åtgick deima dag en rundskritvel.se af

innehall, att med den franska underliand linnen hade anstalt nå-

gon tid, emedan l)*Avaux tVamstiilt åtskilliga tVtrslag, som icke

funnits Hnenliga med de fördrag Sverige förut ingått med andra

raagter: det franska sändebudet hade nu fogat sig och alliansen

afslutits; men den afsage blott den allmänna freden och ujorde

intet intrång i vänskapen med andra raagter. Kejsaren ovU gene*

ralstatema erhöllo härom särskilda försäkringar.

Likaledes skrefs under samma dag ett mycket vänligt svar

till den engelska residenten, som dagen förut genom bref till

kanslipresidenten gifvit tillkänna, att hans herre vore beredd till

afslntande af en närmare förbindelse med konungen af Sverige

och ju förr desto hellre önskade fullborda det verk, som genom
den sist slutade öfverenskommelsen i Haag blifvit begynt. Oxen-
stjema förklarade i de mest bindande uttryck sin konungs be-

näeenliet att inträ ett sådant förbund och kunde nu åberopa den

nyss nämnda rundskrifvelsen såsom ett bevis, att Sverige hade

fullt fria händer, samt att intet stetr vore taget, som kunde hin-

dra fnin»or<landet af den afsigt. konnnii Wilhelm hyste.

Dessa skrifvelser syftade j>a den mcddelehe, AVilhelm den

tredje, kort etter Sveri'r< > förnyade frtrbund med ilrdland, gjort

om sin benägenhet att biträda detta fr)rdrag. Den svenska re-

geringen (till hvilken framställning om det franska förbundet då

redan skett) hade i anledning häraf gifvit vid Iianden, att af-

slutandet först af en särskild allians emellan Sverige och Eng-
land, och derefter af ett gemensamt förbund emellan alla tre

magtema väl vore önskligt, men att sådant skulle fordra en
längre tid, och att det derför syntes vara bäst, om till en böljan

Sverige, England och Holland genom en i aUmånna ordtdoff af-

fattad akt försäkrade hvarandra att vilja ingå en förbindelse till

inbördes försvar, och sedermera underhandlingar fördes om de
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ofinnare bestämmelser, som dertiil hörde, afvensom om förbundet

med England. Detta förslag bifölls. Genom det sfttt att ga

till Täga, som Sverige sålunda bragt å bane, gick ärendet vida

fortare. Den Hirberedande allmänna konventionen emellan Sve-

riee, England och Holland slöts i IlauL' den 4 Maj, således just

änder pågående nnderliandlinii med Frankrike; det var pa L^^und

di denna konvention som, sannolikt af ett icke Mött tilltiilligt

«ammantrart"ande, meddeleisen angående Englands törliundsvänliga

afsigter följde strax efter det franska fördraiiet. Man finner äf-

veii. att de mänga uppskofven i underhandlingen om den franska

alliansen icke varit utan ändamål: de stodo otvitVelaktigt i sam-
manhang med i chofvet att vinna tid fur den na omtalade af-

kandlingen med sjömagtema.

Tre dagar senare fick Bengt Ozenstjerna åter mottaga ett

bref, handlande om förband. Det var från kejserliga sändebudet

grefve Staremberg. Denne hade väl till följe af den Gästrowska

tvisten, f6r hvars biläggande den svenska regeringen gjort allt

hvad den kunnat, ännu icke fått tillträde till hofvet. Men detta

oaktadt meddelade han nu, att kejsaren vore sinnad att förnya

förbandet med Sverige. Samma tänkesätt hyste enligt det af-

latna svaret konung Carl. Denna angeiairenhet tordes med ovanlig

skyndsanihet framåt. Redan åtta dagar derefter var alliansför-

slaget tardiut i det svenska kansliet och Icnmadt till Stareinlterg. •

Den 'S AuL:usti samma ar hade Ovenstjerna den tillfreds-

sliiiielsr-n atl ftirelägga sin konunti hck rättelsen pa ftirdra^iet med

sjömaiiterna, och den ir> Aumisti — denna märkvärdijza dag, da,

Däst före konungens afresa till Carlskrona sä mänga vigtiga ut-

rikes ärenden af^jordes — undertecknades samtidigt sa väl rati-

fikationen på det franska tordraget som alliansfc)rdraget med kej-

saren — det sist nämnda innefattande en förnyelse på tolf år

af 1692 års förbund — och slutligen en instruktion för Liyeroth

att underhandla med konungen i England om en närmare sam-

mansättning till fredens upprätthållande i Europa, och om en

handelstraktat.

Sålunda var det franska förbundet beröfvadt sin udd. Det

var tydligen och i handling visadt, att detta förbund icke på nå-

got sätt gjorde intrång i Sveriges förbindelser med kejsaren och

sjömagtema. Bengt Oxenstjema hade, likasom så många gånger

förut, ater rest sin fran sitt nederlag och vunnit en seger för

sio politik. Ludvig den fjortonde a sin äida lofvade sig icke
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desto' mindre af det ingångna förbandet med Sverige stora för-

delar och ville ytterligare befSsta det.

Bland de många främmande mapter, med hvilka Sverige

denna tid trädde i undcrhandiinL', saknar man en, lu-mligen Ryss-

land. Flere tecken visa, att de svenske statsmännen ieke voro

blinda fWr de faror, Czar Peters endViniistankar medförde: de

mottoiio oik frän andra häll varninL^ar i detta liänseende. Så

snart inan erfarit, att Czaren fran sin stora holländska resa åter-

kommit hem, meddelades honom också, att en hrskickning skulle

affardas till honom, för att förnva frederna. Det var i medlet af

Au2usti 1698, men sjelfva beslutet om denna beskicknin<i dröjde —
dels i följd af konungens frånvaro från Stockholm, dels må hända

i följd af svårigheten att finna lämpliga personer — ända till

slutet af Oktober, och sedermera drog den vidlyftiga utmstniogen

så långt ut, att beskickningen först in på sommaren följande år

anlfinde till sin bestämmelseort. Danmarks och Polens under-

handlingar med Ryssland hade då hunnit starkt utveckla sig.

Under sommaren hade underhandlingame om en förlikning

mellan Danmark och Holstein, visserligen under aftagande för-

hoppningar om en god utgång, fortsatts i Stockholm. Pincier

hade inom några dagar afgifvit sina anmärkningar mot det ofvan

nämnda danska motförslaget, och pa dessa anmärkningar fiiljde

*
i senare hälften af Juli danska regeringens slutliga förklaring.

Den iiats i känsla deraf, att det afL'<'ran<le (»gonblicket nalkades;

antoges ej detta, skref konungen, sa ville han inf«'>r (xud och hela

verlden frankänna sig all skuld fi\v hvad som komme att följa.

Tiden för hertigens afresa fran Stockholm närmade sig re-
fr

dan. Ofverläggningarne blefvo allt Ufligare och varmare. Men
Pincier ville nu icke göra den ringaste eftergift ocli slutade med
att yrka, att hans först afgifna förslag skulle oförändradt an-

tagas. Det var att upprifva hela den furegående fr>rhandlingen.

Jnel såg redan allt brutet och svarade till det gjorda påståendet

ett enkelt nej. Derpå föyde likväl ännu ett förslag från Hol-

steins sida och ett från Danmark. Det sist nämnda ankom just

då hertigen var i begrepp att lemna Stockholm. Pincier vågade

ej godkänna det och kort derefter afreste äfven han.

Men ännu uppgafs likväl ej allt ho[)p om den långvariga

tvistens biläggande, och konung Kristian uttalade den önskan,

att Pincier skulle på hemvägen stadna i Fredriksborg, der kon-

ungen da vistades, pa det att ännu ett torsök måtte göras. Pincier
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kom: han framstålde sitt fttrslag, men när detta granskades,

befåos det innehålla hertigens ausiiiak i deras Ailta utstrfickning,

tan något afseende på den andra sidans fordringar: hertigen

•kulle hatVa oinskränkt rätt att föra kri<: och afsluta förlmiid;

Altona rece.sjs var icke ens nämnd. Da dt-tta förslaiz af Pincier

liaiulades under tVtrklarande, att han icke var bemyndigad att

meduifva ändring af ett enda ord, ville konung Kristian icke

ens ti Hata en formlig r)fverläL'Lniing derom.

Den 16 Augusti liade Carl den tolfte och det hertigliga hol-

steinska paret lemnat Stockholm. Kesan gick öfver Strömshoim,

Örebro, Vadstena och Kalmar till Cariskrona. Den 12 Sep*

tember gick hertigen med sin gemål och sitt talrika fö^e om
bord för att återvända till Uolstein. Fyra örlogsskepp under

gteeralamiralen grefve Hans Wachtmeisters beAl öfverförde dem
till Kiel. Konnng Carl förlängde sammanvaron med sin syster

och svåger så mycket han möjligen konde: han hade icke allenast

ledsagat dem till inskeppningsorten, han föyde dem äfven ett

godt stycke nt i sjön, innan han tog afsked, för att låta ro sig

tillbaka till Cariskrona.

Med hvilka tankar hertigen efter denna vistelse i Sverige

återvände till sitt land, betecknas tillräckligt af det ftirhallande,

att tillika med honom inträtlade i Uolstein den svenske general-

qvai t. rmiistaren Stuart. i iindanial att. [»a luTtigens uppdraii,

uink-rsuka om tästninL'arne i hans land vore starka noL' tVir hän-

delse af krig. Stuarts egenhändiiia, ]»a svenska atlattade betän-

kande härom aliemnades till hertigen i Kiel den 1 Oktober 1(^98

och tinnes ännu i behåll. Man ser deraf, huru Stuart med stör-

^ noggrannhet undersökt fastningarne i Schleswig och tagit i

ofTervägande hela systemet för landets försvar. Särskiidt fram-

höll han Tönningens stora betydelse och intygade, att dess f&str-

ningsverk mestadels voro i ett godt skick, men afgaf tillika nog-

grant förslag, hnra de ännn befintliga bristema skalle knnna

afhjelpaa. Han slutade med att uttala den önskan, att han,

Stuart, måtte blifva använd »vid de stora gemingar, hvartill na-

tturen presenterar Hans Dnrchlancht sådana oförlikneliga lägen-

betef».

Således voro på denna sida de krigiska tankarne redan de

forherskande — och hertigen af liolstein hade öfver Carl den

tolfte ett oinskränkt välde. Men äfven pa andra hall skedde

samtidigt en likartad vändning.

Hist. Tidgkrift 1881. ^
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Det är märkligt, att förkastandet af en förlikning emellan de

stridande partierna i norden, hvilken sannolikt, om den kommit

till stånd, hade ledt till applösning af den förbindelse mellan

Danmark och Ryssland, hvilken var på vftg att bilda sig, och

tillika m& h&nda förekommit stiftandet af ett förband mellan

Ryssland och Polen — till tiden nästan alldeles sammanträffade

med Gzar Peters återkomst från sin långvariga resa i vestra

Europa, och med det möte han i anledning deraf höll med konnng

Angnst, vid hvilket först samtalsvis föreslogs ett gemensamt an-

fal I af dessa regenter mot Carl den tolfte. Det var mötet i Havra

(31 Juli — 3 Augusti 1698). Derctter tVaiuträdtic smauiiiiiom i

allt mera bestämd gestalt dessa planer. f<ir att följande aret

vinna ytterligare stadga genom formliL't afslutadc f()rl'iind.

Arnu var likväl denna vändning Mott i sin ftirsta l>(»rjan.

Den gamle konung Kristian nppiiaf irke sina striifvanden, ocli

han befalde .luel att, ehuru furhandlingarne med Pincier blifvit

utan frukt, icke lemna Stockholm, utan under någon förevändning

dröja der ännu någon tid, för att iakttaga hvilken vändning sa-

kerna korome att taga efter hertigens afresa och om åtminstone

en gmndval knnde läggas Ull en närmare förbindelse.

Sveriges nyss afslntade förbund med Frankrike hade i Dan-
mark gjort ett obehagligt intryck, såsom varande en ensidigt in-

gången förbindelse, då Kristian den femte hade önskat ett trefal-

digt förbund emellan Frankrike, Sverige och Danmark. Men han

fortfor icke desto mindre att önska ett förbund med Sverige, och

tillika att ännu söka en förlikning med hertigen af Holstein.

Man ser, huru ogerna denne konung skilde sig från tanken att

upprätta fred i norden.

Redan i det ögonblick, da brytningen inträtlade j)a Fredriks-

borji, fiircsioijs fran dansk sida. att koniinrfcn och hertiiztMi skulle,

da en slutiii: idVertMiskommtdse ej kundr ujtjmas, tills vidar»' inira

en s. k. l'irt'cess, syftande derhän. att om naizondera af dem ville

inga ett f<irl)und eller <»ka sin stridsmagi eller bygga fästningar,

han skulle meddela det till den andre, för att torekomma miss-

forstånd. Om förlikning eller förbund med hertigen underhand-

lades ock i Hamburg genom A\'edderkop, och sedan genom Pincier

som ansågs mera välvillig och tystlåten än den förre, om en upp-

riktig och fullständig vänskap, så att konungen och hertigen skulle

stå som en man mot alla fiender. En dansk diplomat infann

sig i Gottorp hos hertigen sjelf, för att utforska hans tankar.
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Dem försök fortsattes under loppet af September och Oktober.

Men Danmarks framställningar Tunno hos hertigen intet gehör.

Säker om Sreriges bistånd, lefde han blott i sina up])^oi-da pla-

ner till ny storhet och sköt ifrån sig alla förslag. I slutet af

November lät han slutligen Pincier i skrifvelse till Juel förklara,

att allt hvad som i Stockholm mellan dem förhandlats, var at

noll och intet värde. Derpa gaf Danmark a sin sida de med-

lande masterna tillkänna, att det icke kunde fortsätta under-

han ilinganu' annat iin pa grundvalen af den i Fredriksborg fiirc-

slaiziia Idrtifssen ocli en utsträcknini: af unionen. Det var ej

inr.jliirt annat än att dessa tilldragelser skulle återverka pa under-

handJiugarne i Sverige.

Konung Carl, som från Carlskrona återvände öfver Malmö,

ilaimstad. Bohtts, Örebro, och först i böljan af Oktober ankom
till Stockholm, undergick verkligen, såsom man hoppats, en för»

åndring sedan hertigen af Holstein lemnat honom. De ystra le-

kame afstannade, och han arbetade åter utan afbrott. Man fann

honom förändrad äfven i det yttre. Han hade Yuxit och höll

sig mera rak än förr; han hade ett mera tillgängligt väsen. Men
deri förblef han oförändrad, att han obetingadt tillegnade sig det

aätt att se sakerna, som var hertigens, och under alla förhål-

landen orubbligt vidhöll föresatsen att gifva honom stödet af

ill sin iiiagt.

När sålunda tynizdjmnktcn för Sveriges politik, sasoni nian

med skäl kan säga, lai: i tVirliallandet till Holstein, sa var det

klart, att underhandlin^M-n med Danmark icke kunde annat än

deraf hnfva en stark känning. I sjelfva viistndet af de bada

nordiska kronornas förhållande till hvarandra lai; intrentinu, som

jyorde en närmare förbindelse omöjlig, men sedan alla försök

till förlikning mellan Danmark och Holstein förfallit, och Sverige

visade sig fast beslutet att göra Uolsteins intresse till sitt, kunde •

det ifrågasatta förbundet icke mer ega samma kraft.

Underhandlingame om detta förbund fortsattes visserligen,

men Danmark sökte ganska naturligt att tillika se sig om efter

ett stöd mot Sveriges och Holsteins förenade magt. Det sökte

ett sådant dels hos Brandenburg, dels hos Ryssland. Den förra

tanken öfvergafs snart. Brandenburg, som i Juni månad samma
år förnyat sitt förbund med Sverige, gaf ej önskadt svar på fram-

ställningame från Danmark. Men med Ryssland blefvo deremot

forhand lingarne efter Czarens hemkomst allt mera betydelsefulla.
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I denaa st&llning afslöts, efter långa öfverl&ggoingar, den

22 December 1698 i Stockholm ett fördrag emellan Sverige och

Danmark, hvilket hufvndsakligen innehöll en förnyelse af det år

1690 mellan dem ingångna förbandet Men hvad kunde Yäl ett

förband, ingånget under sådana förhållanden, ega af verklig be-

tydelse och kraft? Det var en ihålig lemning af planer, hvilkas

väsentliga beståndsdelar försvunnit, och leranade derför icke heller

någon verklig behållning för nordens framtid.

1 (less .stälh' uppste<;() andra koiiibinatiuner, som pa den

kommanil»' tiden otVadf en h« lt annan ooli vida starkare infly-

telse. Tre veckor efter sedan knnunL'en af Danmark faststält

lydelsen af detta fordra^ med Sverii^e, fiireliistes honom i hans

konselj förslaget till ett nära förbund med Czaren, hvars grund-

drag han gillade, ueh d* tta förslag innehöll bland annat att,

om den ena af de bada bundsförvandterna råkade i tvist med
någon annan om sina rättiulieter, och en tredje med vapenmakt

inblandade sig deri, den andra bundsförvandten skalle vara för-

pligtad till verksamt bistånd, samt att lenma detta bistånd ge^

nom en diversion. Att dessa bestämmelser syftade på Danmarks
förhållande till Holstein var tydligt nog.

Och Carl den tolfte å sin sida, som kort förnt hade i skrif-

velse till sitt kanslikoUegiam yttrat, att han ansåg hobteinska

husets intresse som sitt eget, beslöt nio dagar efter det danska

förbundets afslutande, — på det förslag hertigen af Holstein

firamstält, att en förbindelse måtte afslutas med kejsaren, sjö-

ma2t«'rna, liinelturiiska huset och Jirandeuburg i ändamål att med
vajicnniaizt upprätthålla hans rättigheter, — att till Sveriiies

sändelnnl hos dessa maizter skulle afiia befallninii att arbeta för

tillväizabriugaudet af en sådan sammansättning till Holsteios

förman.

På detta sätt stodo, sa nyss efter det ingångna fördraget,

de motsatta intressena, uppenbara och oförenliga, mot hvarandra.

Sverige gick, oaktadt så många afslutade förbund, en framtid af

oro till mötes, och ovisst var, om de goda ansatserna till en inre

utveckling skulle kunna ostördt fullfö^as.
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En rysk emigrant i Sverige

f&r t?å handni år sedaik

AT

Förbindelserna emellan Sverige och Ryssland i äldre tider

äro ännu teinligen ofullständigt kända, ehuru den historiska forsk-

ningen ingalunda saknar material f<ir en noggrannar»' framställ-

ning af deras omfång orh betydenhet. I samma man som man
nåffot d jupare intränger inom detta jämförelsevis f()ga bearbetade

område, torde det visa sig, att beröringen emellan de bada grann-

folken varit vida lifligare och mångsidigare, än man i allmänhet

plägar föreställa ^iz. Det ligger i sakens natnr, ntt under det .

sjnttonde århundradet Sverige, såsom den i europeisk odling mest

QtTecklade och åfven i yttre politiskt och militäriskt hänseende

(frerlfigsoa staten, har appträdt såsom den verksammare och

padrifvande parten i dessa ömsesidiga förhållanden, vare sig af

fredlig eller af krigisk art. Derför är det äfven Sverige, som

mest har intresserat sig f5r att förvärfva en pålitlig och omfat-

tande kunskap om grannfolkets styrelsesätt och maktmedel, nnder

det att ryssame allt jämt vidhöllo sin gamla likgiltighet f^r

främmande folks sedvänjor och endast af omedelbart tvingande

skäl funno sig friranl.itne att niira någon Itekantska]» nit-d de

'»trogne vesterliindingarne. Den svenska diplomatien, som under

var stormaktstid inom alla sina grader rejoesenterades af dug-

lige, ofta framstående män, har såsom minnesmärken af sin

verksamhet efterleranat en stor mängd innehallsrika redogr»relser

för Rysslands inre och yttre förvecklingar, för dess fiirvaltnings-

ordning och ekonomiska ställning. Dessa historiska dokument,

^om till större delen ännu äro outgifna, hafva utan tvifvel stor

vigt för den ryska häfdaforskningen, hvilken af brist på samtida

inhemska källor ntom de egentliga urkunderna ofta är hänvisad
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till utländske iakttagares berättelser. De svenska skildringarna

äro ofta upptecknade af «»g()nvittiipn till sjolfva händelserna eller

griiiHlade pa utsagor af personer, som ur f()rsta hand egde känne-

dom af hvad som tilldragit sig. Var regeriiii; försummade inga

medel att torskatfa sig säkra och skyndsam ma underriittelser.

Anda fran Erik XIV:s tid finner man rapporter af kunska]»are,

anstälde i Ryssland, och hvad det sjuttonde århundradet vid-

kommer, torde kna[)past någonting af betydelse hafva intriittat

i Ryssland, utan att en standom ganska utförlig svensk teck-

ning deraf är bevarad^).

Infödda ryssars berättelser hafva naturligtvis i inånga fall

blifvit begagnade af de svenske diplomaterna, och i de senares

relationer namngifvas ofta dylika sagesmän med uppgift om de

omständigheter, 'Under hvilka de förvärfvat sina underrättelsen

Särdeles i gränsorterna hade de svenske ståthållame icke sällan

tillfälle att af ryske öfverlöpare inhemta mycket, som i Moskva
ej utan stora svårigheter och kostnader kunde blifva bekant f5r

de af myndigheterna omsorgsfullt bevakade främmande sände-

buden. Trots fredstraktaternas bestämmelser erhöUo månge af

tsarens undersatar i-u längre eller kortare tids tillflykt pa andra

sidan giiinsen, dels k<ipmän. som, utledsne vid bojarernas och

uppbiirtlsmännens ut[)ressningar, läto inskrifva sig biand »Kongl.

Maj:ts ryssar» i Xarva iwh andra stiider, dels lifegne hihider,

som upptogos i ingermanländska byar och i åratal kunde gömma
sig undan sina husbönders reklamationer, dels raskolniki, som

genom svenska kungabref tillförsäkrades religionsfrihet midt ibland

en luthersk befolkning, deU äfventyrare af aila slag, hvilka i de

finska skogame hoppades undgå sina boifenärers kraf eller rätts-

tjenames efterspaningar. Stundom kommo slike flyktingar ända
till Riga och Reval eller begåfvo sig öfver Östersjön till svenska

hnfVudstaden, der de lätt nog kunde ddlja sig bland gästeme i

den talrikt besdkta »ryssegården». Så uppträdde i Stockholm är

165] en man, som ursprungligen hade varit skrifvare i ett af

Moskvas ämbetsverk, men i Konstantinopel, hos kosackhetmanen

M Bland dessa otivrkf.i kullor m.1 nämnas: Palinqvists reschcskrifiiitiLr (ined

färglagda illustr&tioaer), |iri)tokollen för Gustaf Biflkea legation, rcsidcntt-rnc Ebcr»',

v. Lillteothalt oeh Kocbens bref till K. M., allt i Riksarkivet; Prytz' rese-
besk ri fil i lig ndi Crnsii ( Krti«tMistiernas) bcrattcNc um den rvhlci liandtln, a K'ongl.

biblioteket; en dagbok af en deltagare i Bielkeä ambassad, a Lp^ala uuivcraiteto-

bibliotek. Nlgra omtalu i Adelanga bekanta arbete om retande I Ryssland. Br6-
derna Skyttcs nlatioo (fr&n Gustaf Adolfs tid) är bcgn/nnd nf G-ijer och efter

Jionom af Herrnano {fitichiekte H»$sland$, i ileo Ueeren-Ukertska samliogen).
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Bogdan Chmelnitskij och hos furst Georg Råj^oczy af Transsil-

vauien liadc ut^itVit sig för t*n son af tsar Vasilij Ivanovitj

Sjujskij. lian kom slutligen till liolstein, der han at hertig Fredrik

mot dryg ersättning utiemnades till de ryska myndigheterna,

hvaretb.-r han i Moskva undergick dödsstraff såsom högförrädare^).

En annan emigrant, hvars öden erbjuda ganska mycket in-

tresse, aulände hit under Karl Xi:s furmyndareregering och har

geuom sin verksamhet härstädes förvärfvat ett iramstaende rum
i RysslaocU äldre literaturbistoria. Hans uamn torde för sven-

ske läsare vara så godt som alldeles okändt, men i alla nyare

ryska historiska arbeten, till och med i skolomas läroböcker,

åberopas Kototjiehin såsom den förnämsta auktoriteten angående

Bysslands inre förhållanden änder de förste tsarerna af boset

Bomanov. Författarens egen handskrift (den enda, som finnes)

fftnraras ännu på Upsala universitets bibliotek, der den upp-

täcktes år 1838 af häfdaforskaren Soloviev, som då var pro-

fessor vid universitetet i Helsingfors. Kejserliga arkeografiska

kommissionen i Petersburg har utgifvit detta verk i tvenne upp-

lagor (1841 och 1859). En samtida svensk öfversiittning, gjurd

af trauslatorn i kanslikollegii arkiv Olof Didriksson Barckhusen,

finnes i tlere exemplar, men har aldrig blifvit tryckt. Om tor-

tattarens person känner man i Ryssland ingenting nu-ra än hvad

som berättas i den korta biograti, hvarmed Barckhusen inleder

sin öfversättning, och som pä svenska och ryska är utgifveu i

företalet till Arkeografiska kommissionens andra upplaga, jämte

nsgra notiser, hemtade ur Utrikesministeriets arkiv i Moskva.

Jsg har likväl genom undersökningar i våra svenska urkund-

samlingar lyckats finna åtskilliga uppgifter, hvilka, ehuru icke

sirdeles rikhaltiga, sprida något Qus öfVer hans vistelse i Sve-

rige och hans olyckliga slut Denna rätt egendomliga historia

ftr, oafkedt mannens märkvärdighet för öfrigt, i flere afoeenden

betecknande för tidens förhållanden. Jag vill derför i korthet

meddela hvad jag derom kunnat utröna; deremot medgifver icke

Qtrymmet här någon karakteristik af Kotosjichins arbete.

Den 25 Oktober 1665 skrifver generalguvernören Jakob

Johan Taube fran Narva till Kongl. Maj:t bland annat ^j, att

*) SolovMf» Itorija liottii, X (ed. 8), tldd. 293 ff. Br«f om dtsDDa tak,

veib<l'j •'ini-llan svenska och ryaka regerinitarna, fiiiiiRS i RikHarkivotä Muscovitica:

•Föriiaudiiugar eiueliaii äverige och K)'«»land uoder drolluiu^ Kriiitiua».

') RilcMrkiTet, Ingriea N:o 18: •GnenklgBTaradreo i IngeraunlMid J. J.

TMbw hnt m Koagl. Hftj:U.
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»en rysk kansliskrifvare, hiilken hafVer varit fången i Polen,

derifrån han hemligen gången och igenom Schlesien öfVer Lv-

beck hitkommen är», till honom inlemnat en bönoskrift, hvaraf

han bifogar en svensk otVersättninp:, verkstiild, att (bnna af

handstilen, af translatorn Thomas AHerk. Supplikeu, som en-

ligt pateekninij; blifvit inlemnad dagen förut och är underteck-

nad: »Eders excellens' och nades fattitie dräng och tjenare

Gregoreij Koto.iikiro>, innehåller åtskilliga meddelanden, afsedda

att vilcka en välvillig stämning bos de svenska myndigheteraa

emot den hjelpsökande. Uan säger sig i några dagar etter sin

ankomst till Narva, hafva eftertänkt, bara han sina »hemlig-

heter skalle kunna uti »eereto anbringa» hos generalgnvernören,

men omsider hade han råkat en gammal bekant, »en Hans
Kongl. Maj:t8 nndersåte, trogen och hnld Ijenare Kozma A&na-
siev syn Ovtjinnikov fiSr hvilken han »optäckt sin mening»,

efter att hafva »hans manlige sinne förmärkt till Kongl. Maj:ts

tjenst vara inclineradt». Genom denne sin vän inlemnar han na

sin skrift. Han påstår, att han »för många år eftertraktat att

komma i tjenst hos den stormäktigaste och högborne förste och

herre, Hans Kongl. Maj: t till Sverige», redan pa den tiden, da han

tjenstgjorde i tsarens po,'^ol.skij prikaz (utrikes kansli) och blifvit

»till Kongl. Maj:t tVirskickader». T Moskva hade han »bedit <len

allsmäktige Guden oni hjelp och beiiynt tjena lians Kongl.

Maj:ts herr kommissarie Adolf Ebers uti trohet». Såsom ett

exempel derpå berättar han: »När som gesandterna okoluitjij

Vasilij Somenovitj Volynskij och hans medkolleger voro på
traktaten, hafver jag bragt honom (Ebers) pa hofvet (det sven-

ska faktoriet) deras instruktion och andra bref att låta afko-

piera, derför herr kommissarien mig 40 rabel förfirde» Vi-

') T en iidesfgnBtloii*, Mn rytk tida lemnad till de iTeiiilrft •iadebnden Wd
underhandlingen på gränsen soramnrrii IGfi^l, nnklagii* i'm "Komrl. Mnj:t« under-

såte i Ivanogorod, Kozma Ovtjinntkuv», för att liafva tagit varor af eu köpmau
i NoTgorod tni ett vSrde af 60 jefimki lybfkijr (riksdaler ipeeie), utan att aeder*

mera erlugga någon betalning [RilvHarkivct, Mi.- oritica: »Protokoll öfvcr ryska
traktattM) 1<)G'>"», lit. G. present. 'J4 Ang. 1 . ifaun.iifr .<»/»» betvdir »Afana»
sijs »ow; aiidelsen -citj var i äldre tider fcirbt liallea personer af adlig börd.

^) Ganska riktigt återfinnes en tvsk öfvcrsuttning af denna in.<itruktion i ett

bref fran Ebers till Kongl. Maj:t dat. Moskva den 2'2 Juli (Riksarkivet.

Muscovitica: uKomtnissarien Adolf Ebers* bref till Kongl. Maj:t 16612— 1666»).

Han B&ger sig haf?a utgifvit 100 dnkater (Br denna affir. »Und frird mir aelbiger

Kerl, weleher ein Russ, aber gnt schwediseh (dessa fvra ord i chiffer) ist. was
kunfftig, wenn ihre Geaandten nerden schreibeu, ;)rr«<ire/, oder was Ihr Zaar. Maj:t
wegeo der summa Geldes resolviren werden, von Allem Nachricht geben». Man för-

handlade då Uand annat om åtekilliga penningcansprak, och det var af vigt för

aveneka regeringen att veta, hnm mjcket de rytka ombuden baderittattgifvamedaig.
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dare vill Kotosjichin »in aemdi optäckia», att han etter be-

frielsen ur tangenskafton i J^olen hade kominit till Lyhork,

hvarest han trätiat en »lybisker tsariske Maj:ts tjenare Johan

von Goro», som i den tron, att han fortfarande voro tsaren*

ambetaman, hade ålagt honom att hos de ryska myndigheterna

»aodrftga, att han (v. Gom) vill sända en öfyerste till Miischou,

den som vet Koogl. Mij*^ Sveriges riksråds förehaf-

ode intentioner till kriget». Von Gom hade likaledes befalt

honom berfttta och dess utom sjelf skrifVit till Moskva, att »de

•venske för visst begynna ett krig, det de (ryssame) måtte taga

sig till Yara». Lybeckaren hade också vetat meddela, att tsaren

atod i begrepp att släta fred med Polen på de vilkor, att den

senaré makten sknlle aftrSda Smolensk och Polotsk, men i stäl-

let erhålla fiirsäkran om orubbad besittning af kosackernas om-
råde. Kijev och dertill hiirande orter. Orsaken, hvarlor den

svenska lecationen iinnii »jvarhölles i Moskva, vore, att tsaren

iuv^x. Sveri<:e dvetande, ville uppspira tvisten med [tolaekarno.

•»Be(i»'r eders e.\«"elleiis sasoni ock lians Koniil. Maj:t att antaga

min uti nafion tjenst, hvar till jag kunde vara duglig, och (att

jag) längre homifnin matte förskickad blifva. Kanske Gud vill,

att jag uti ett ar kunde lära det svenska språket läsa och

skrifva. Sedan jag är hit kommen och ifrån Muschou, vet än

mgen af mig; derpä Hans Kongl. Maj:t, min allernådigste herre,

Ir jag framdeles skyldig att tjena, så länge jag lefver. Och
der eders excellens icke behagade mig antaga, beder och begft-

rer jag, att denna min skrift måtte sekret hållas, att jag deri-

genom icke måtte komma på förderf, fastän jag förmedelst -

denna min skrift sådant optäckt, icke måtte bära fara att resa

till Muschou, allenast eders excellens icke ville mig till mitt

fftrderf det opröra och denna min skrift efter mig åt Mnschou

sända. Der jeag Kongl. Maj.ts lijelp någorlunda förspörja matte,

ville jag optfäckia mera godt, som denne tiden icke tillåter att

repetera». Slutliijen gifver han »efter sitt f(»rst;nul att fiirsta»,

att den dåvarande vojevoden i I*skov, svenskhataren Atanasij

Lavrentievitj Ordiu-Nastjokin arbetade på att åstadkomma

') Denne man, som var bördig fräu trakten umkriog P«kov och aulagltgen

w befryndad med dra på fTentlm nddnrfavMt introdnesmde ilägten NHtokin,
speUde nnder Alexej Miebajlovitj en vktii; roll s&sotn tsnrens ifunMlini; och be-

friajare af rcfonner i reiitenropeisk anda. Såsom nppkomlin^ r&kade hon i häf-

tig »trid med de föruama bojarätterna, ucb hans motståndare begagnade aig af

tveiftknnics klngomll öfver hut beteende såsom ryakt ombnd i de underhud-
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fred med Polen och krig med Sverige af ovilja dfver att haf?a

blifnt »afsatt ifrån legationen» och beröfvad ståthillarakapet

öfVer det af ryssarne i senaste svenska kriget besatta Livland.

Generalguvernören omnämner i sitt bref, att den från Ly-

beck afsftnde ö^rersten, »Leyonklou vid namn, hvilken i den

tmbelen med Uhlefält varit hafver», verkligen anlundt till Narva

på viig till Pskov och vidare in i Ryssland. lian ansåg dock,

att han onliirt tVedstVirdraget, »som Eders Kongl. Majit på denne

sidan alleniadigst .itricte liallet hafva vill», icke kunde vägra

honom att |)assi>ra. Huru det egentligen hänger till samman
med denna sak, har jag icke kunnat närmare utreda; det är

dock antagligt, att denne »I.eyonklou» var en dansk olticer, och

att han statt i någon förbindelse med den bekante Korfitz Ul-

feld. För öfrigt yttrar Taube ingenting vidare om den ryske

flyktingens andragande, utan åstondar endast, »såsom raerbe-

målte ryske kansliskrifvare presenterar sig till Eders Kongl.

Maj:ts tjensto, att få veta, »hvad Eders Kongl. Maj:t derutin-

nan behageligt vara kunde». Emellertid »hafver opå Eders

Kongl. Maj:ts nådige behag, efter han var hel blott, jag låtit

gifva honom en slätt klädning och något underhåll».

^Innan Kongl. Majits svar hunnit ankomma från Stockholm,

gaf Kotosjichins vistelse i Narva anledning till vissa förveck-

lingar. Enligt bref fran Taube och Helmfelt, som då för tiden

var rikstygmiistare ocli uppehöll sig i dessa trakter, kom den

22 Novemlter till Naiva en rysk 'lonets (kabinett.-okurir ), vid

namn Mir/nitUi Procopcjof (rättar»' I 'i-okopiev)^ sänd fran Moskva
med angeliigna bref till svenska regt riiigen. lian fortsatte sin

resa dagen dorpa, men i<'ke för ty var generalgnvcrnfiren i till-

fälle att samtidigt underrätta vederbörande, att den medföljande

legationstolken uppgifvit sig hafva hemliga bref till Kongl.

Maj:t från den svenske resideoten i Moskva, hr LiUienthal,

lingar, som furef^inizo freden i Kardis 1661, för att nfläg^na lumom frän de for^

troendeposter, hvilkn \vxn under krinet hade innehaft. Sedermera stötte han aig

äfveu med deu nioskuvitiska byriiktutien genom t^iua for»uk utt omordna po»ol-

skij prIkoM (kansliet for ntrikesiircuden). och äfvcn s&som vojevod i Pskor in-

vecklade hrin siz i inånga tvister, dels med borgcrskapct, dels nii'd tjenstemäniieu.

Såaom attttamau furruktade haa SHuma politiic, aom •ederiuera upptogs af Peter
den store, oeh var ])å grand dertf fiende till Sverige, aom genom titt ÖaterajS-

välde nteitiogde ryosarue frSu hnfvct. Han» furnäiiista politiska framgång var
bemedliiigen af 8tille»tåndet eniellaa Kyialaod och Polen i Andrnsnvo 16li7. Tsa-

rens personliga vulvilja bibehöll han alltid, men drog sig slutligen ifr&u del otleut-

liga lifvet oeh gick efter gammalrvsk »ed i kloster. Han e^de en i Kysaland då
för tiden ovanlig liildniiig. Miingii till en del gaoska märkliga bref af konom, på
ryska och polska, furvaras i svenska riksarkivet.
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>»insi)mniade uti sitt Jackefotier; han låter sitj ock Iteiiiärt kia,

som skulle han den ryska nationen ii'ke synnerligen lK'V;iL'en,

utan mera derhän inclinerad att Eders Kungl. Maj:t och Sve-

riges krono i underdånighet tillhandaga». T ett br^^f, dateradt

deu 21 December, berättar vidare Taube, att den wryske kausli-

skrifvaren, som hafver varit fåogen af poiackarne och öfver

Lybeck hitkom, tillbjudandes sig ati £der8 Kongl. Maj:ts tjenst,

både till att infonnera ungdomen i språket och eijefit bvartill

ban capabel funneso, hade infannit sig hos deo »mnskoTitiske

posten», som likTftl icke ville veta af honom, ntan i stället an-

gifVit saken för yojevoden i Novgorod, knfis Yasilij Qrigorievitj

Romodanovskij. Denne afsftnde derpå en »capitein f6r strelet-

serna», Ivan Repnin, till Narva med en skrifVelse (af den 11

December), som i dfversåttning bifogas Taubes bref till Kongl.

Maj:t. Vojevoden säger sig hafva erfarit, »att på Kongl. Maj:ts

sida uti Narfven skall hafva sig se latit en tsariske Majrts un-

dersåte och kansliskritV;ire Grisca < 'otasikin ^ ), hvilk»'n hos var

stort- lierre, hans t>ariske Maj:t, förräderi beLMtt ocli till ko-

nungen i Polen »»fvcrgangen är". Han yrkar dertor: ^ Ty ville

du, Kongl. Majrts general, efter det Kardiske evigvarande fiir-

draget och gesandternes, var store herres, hans tsariske Maj:ts

store och fullniyndige gesandter bojarin och nartuatnik tverskoj

(ståthållare i Tver) knäs Ivan Semenovitj Prozorovskij och

bans medkolieger, och eder herres, hans Kongl. Maj:ts store

gesandter Bengt Horn och hans medkoileger, afhandlade 21:sta

punkt, låta ofranbemälte förrädare och skrifvare Grrisjka till

mig åt Store Novgården med konvoj tillskicka». Den ryske

kaptenen, som hade kommit för att »inhemta den förrädaren»,

fek återvända med ett bref af den 19 December (i afskrift in-

skickadt till Kongl. Maj:t), hvari Tanbe lemnar »till naborligit

svar»: »Så hafVer fnller bemälte kansliskrifvare (kommandes för

oågon kort tid sedan ifrån Lybeck på ett skepp, föregifvandes

sig till Paland fången bortftird blifvit, hit till Narfven blott och

nakot, sa att hans bade fötter utaf kölden opsvullne och skadi'-

fni«.ne voro) sig hos mig angifvit, ocli det han gerna till sin

herre, hans tsariske Maj:t, igeu resa ville, turljuda latit, meu

M Oritfka är förkortning af Grigurtft djlika ncdtittande diminatiY af osmn
»DTändai i (Jpu moskovitiska kunslistilen om förbrytare, nfvcnsom af undemrdiinde

ptnooer oiu »ig »jelfve i skrifvelser till bögt oppsatte, framför alU tiil Uareu,

•MD likaledea icke attUan på detU titt betecknade ifren de föraSaate af aiaa

adenlter.
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}V»r sin usel- ocli blotthet skull sifr utan hjelp ingenvarts liinffer

komma kunna, fla jag, sa i lietraktande af den stora v;inska]>,

som emellan min stormHktiiraste konung och artturste, Hans
Kongl. Maj:t, (icli din store herre, tsar och storfurste, hans tsa-

riske Maj:t, sluten är, som ock, att jag bemälte kansliskrifx are

hos min stormäktigaste konung och arffurste, Hans Kongl. Maj:t,

for en afskickader envoyé i Stockholm sett bafver, och fördea-

skuli intet annars trott eller antaga kunnat, än han hos hans

tsariske Maj:t omistandes och väl optagen yara skulte, och der-

före på sådan h&ndelse honom en klädning, hvarati han sig

skyla, och 5 riksdaler penningar, hyarmed han sin resa till

tsariske Maj:t igen fortsftttia kunde, gif^a låtit, intet annars

etandes, helst emedan han sig hos den till Kongl. Maj:t af

tsariske Maj:t med bref afskickade och sist här varande post

angaf, än han således sin resa straxt ha^rer fortsättia skolat;

men icke desto mindre opå detta ditt brefs ankomst vakten

straxt anbefalla låtit efter honom sa in- som utom staden i

bade hakelverken granneligen att sökia, och jemväl |>a det

all flit till hans igentinnande användas skulle, din utskickade

capitein ansäja låtit, det han en sin ^trelits tillika med vakten

honom, kansliskrifvaren, att efters<)kia i alla hus, ffdja lata ville,

meu han sådant intet göra velat; dock hafver dess förutan all

möda ospard varit, men han mera här intet till att finna, ntan

som hans värd föregifver och bekänner, skall han för nägra da-

gar sedan sig åt Pleskov (Pskov) till Nassokin (Nastjokin),

efter han i Polen med hans son skall bekant varit, begifrit

hafva; om så i sanning är, lärerduutan tvivel snart förnimma,

men der han framdeles här i generalgavemementet skulle vara

att finna, varder jag intet underlåtandes, ehumväl han till denne

sidan hvarken fången eller lupen, att han efter det Kardiske

fredsfördraget utlef^ereras borde, utan ifrån främmande orter

hitkommen är, af naborlig vänskap honom att antasta och till

dig öfverskicka lata.»

Taul>e meddelar äfven Kongl. Maj:t. att »skrifvarcn stuckit

sig utur vägen och intet lät sig tinna», men for otriet synes

hans karakteristiska svar till vojevoden egentligen vara l)eräk-

nadt pa att, utan ett allt for stötande afslag, hvilket kunde

') flakehrerk betyder ejr. c(t sb^s onihfiirnad nf korsvis ."ifälda piilnr, turnris

och aoDaa bråte (Scbiller-Lubbea, MittelntederJeutsche* Wörterbuch). Vid Nanra
torde dermcil mtenas ett par i5r»tid«r på ömie sidor om iloden; de otmirkaa pft

fcnmla kartor och omtalas i tidens haodliogar stsom tilllljrktsorter fSr fljktingar.
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ottydas som ett fördragsbrott, draga ut på tiden, tills han knnde

ta förhiillningsorder tVaii regeringen. 1 Stockholm tick man, en-

ligt anteckning pa Taubes bref, icke förr än vid midten a t Ja-

nuari kännedom om vyjcvudens yrkan |«a Kotosjichins lulem-

naude, och da hade man redan fattat beshit om att icke tor-

samma det gynsamma tilltaUet att erhålla t*n .sakkuiinig radiiif-

vare angående de ryska kanslihemligheterna. Den 16 November

upplästes i rådet »en skritt af en i^sk kanslist i Narven om
tjenst hos KoDgl. Maj:t i Sverige, emedan han sin tjenst i

ByMlaod desererat hade; befans godt att anbefalla eoneralgaver-

odren att s&nda honom hit till vidare besked och här förnimma,

hora han ftr uti sitt ärende». Något vidare omnämnande af

saken har jag icke fnnnit i rådsprotokollen, men af andra käl-

Iw framgår, att man snart öfvervann all tvekan att taga öfver-

Kparen i kronans tjenst Den 24 November ') utftrdades ett

bref från Kongl Maj:t till kammarkoUegiom »för en ryss, (rre-

poreij Kotoiikni»: »Alldenstond yri ha^e försport, att det är en

man, som val förstår den ryske staten och hafver tjent uti stor-

förstens kansli och föregifver sic hatva atskillit£e saker tVir oss

att upptäckia, som kunne lända oss till god underrättelse, ty är

var nådige vilje och befallninu, att I late bemälte ryss bekomma
200 riksdaler (specie) och dem honom med Adolf Klicrs till-

skicka». Till Taube afgick ett bref fran Kongl. Maj:t af den 8

December^) om -samme »Kotosikui» : »Alidenstund oss är be-

rittadt, att den samme skall hafva god kunskap om den ryske

staten, ty är vår nådige vilje och befallning, att I förtroste ho-

nom uppå vår nåd, och vi honom uti vår tjenst employera

vi^e, til hvilken ända vi hafve skickat 200 riksdaler med Adolf

Ebers, som han skall bekomma och dermed göra sin resa hit;

I vele fördensknll så laga, att han igenom landet kan fort-

komma och hit till Stockholm genaste vägen befordrad blifva.»

Adolf Ebers som sedan förliden sommar hade vistats i

Sverige, afrkickades nn åter till Moskva, och vid samma tid

«) RikMrkiTet, RIdtprotokoU 1665 vol. Fnne fol. 997
*) Rik«ark. Riksrcu'is!r, TU)') Okt.— Dec. fol. 535: Kamtnarnrkiv<-t, Koiigl.

M^tlt oruciaaibrtif till kaiumarkollegiuiu 1665, fol. b(>3, enligt pääkrift iukoumet
åt» 87 Kot.t oeb mnns dag ntttiigmffidM tnnunaa på Drokenbidm (geoeral-

iMpektor för Htora sjötollen). Bbm pua af Kon^ Mtjtt är ntfib^dadt den 87
Nov., Riksreeistr. ibid. fol. 574.

') Kik»rcgi8tr. ibid. fol. 688 v.

*) Deane man var en af Sreriges skickligaite diplomater vid denna tid. Han
var, efter hvad det tjékm, född i Livland. Sedan ir 1646 var evensk faktor I
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utfärdades follmakter för Helmfelt m. fl. att nnderbandla med
tsarens sändebud på gränsen angående åtskilliga misshälligheter,

som uppstått på sista tiden. Enligt en uppgift i Taubes nyss

anförda bref befhnno sig de ryske legatema redan i Novgorod^

men man visste ej om de »ämade sig fram eller tillbaka, utan.

som gement rykte gar, skola de befrukta sig att blifVa i Sverige

sa emottagno, som de svenske gesandterne för några är sedan

i Miiscow liandterado bTefvo». IJarmod syftas utan tvitvel j»a

(xustaf liiclkes ambassad, hvilken. såsom bekant, emot all folk-

rätt fjvarlnills i Moskva frän ]i)^>:) till M\)^ och underkastades

en temligen omild behandling. Stamningen emellan de l>ada

staterna var f(»r närvarande, oaktadt sä fa ar förflutit sedan

den »cvigvaraode» fredens afslutande, långt ifrån vänskaplig,

hufvudsakligen emedan r>'ssame misstänkte Sverige för att vilja

inblanda sig i det pågående kriget med Polen, och Sverige åt-

minstone röjde lust att såsom en ovälkommen diplomatisk med-
lare skaflfa sig fördelar på båda de stridande partemas bekost-

nad. Ett fredsbrott var dock antagligen icke åsyftadt, ocb det

var derför af vigt att undvika bvaije allt för uppenbar kränk-

ning af gällande traktater. Ryssame voro mycket missnöjde

med de svenska myndighetemas liknöjdhet i fråga om öfrerlö-

pares efterspaning och utlefverering, ocb framför allt var man i

Moskva ängslig för att tsarens statshemligheter skulle spelas

främmande makter i händerna. En viss förf<igtighet var alltså

af ntuien, for att Kongl. Maj:ts befallning' angående den ryske

kanslistens iifvrrsändande skulle kunna verkställas utan allt

obehafiligt uj»j»seende.

Taube underrättar Kongl. Maj:t den 10 Januari Ui()(), att

Kbers dageu furut anländt till Narva med denna befallning och

NoTgorod, der baa auMhandlades uuder det stora upproret IGÖO. Derefter blef

bso koromiMaHe vid det srenBka »hofret» i Motkva, der kan qrarkölls jemte

Gastar Bielkf 1G55. I de följande nndcrhandliDgaroa med Kyssbnd anvtinde^

hnn mycket, dels för tillfiillijia ujipdrn^, dels »åsom kommissarie och re!<ideDt.

ilat) adlades KUJ»] ( iin d namnet Ebcrsköld) och fick på samnia pänp flere för-

lioingsgods i Ingernianland. Hans dödsår är icke kändt. (Riksarkivift. Kikareg.

April— Juni It?*;!; fdl. 440; ibid. fiingraphica Ebersköld; Schlegel -Kl inifspor.

Den ointroducerade adelus attartallor, aid. M). 1 Sv. Biografiskt Lexikou ar han

icke iipptAfreo. 8ft«oin ttatnnaii tilWantog bao STeriftea iatrMte» med kraft oek
alaghet och npptriidde i Ryssland pS ett sätt, Honi Hflict pSininner om de ryske

mini^itrnmes beteende hos oss uuder Frihetstiden och Gustaf III. Ordin-Nastjokiti

anklaktar honum i sina bref til] tsaren för att nnderbllsa den Inre tvedragton i

Mo»kva (Soloviev. XI, sid 197). Ebcra förtäljer sjelf flcre ^-nn^er. huru de ryska

jnvmligheterna cokte få reda på de ptr*oner. hvilka plmradc besöka håna bostad

iliref till Kongl. >Iaj:t af den 14 Juni och 20 Dec. 1661, m. ti. st.).
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lofvar att atskicka Kotosjichin, »så snart han, som nu 8ip nå-

got hafver tVirstuckit, kan beträdas». T Ebers' l>rofvexling har

jac icke funnit någon underrättelse, liiiru vida lian i Narva

verkliiien råkat Kotosjicliin ocli till honom »ifverlomnat pen-

ningarne. lian dröjde der likväl en vecka och fortsatte sedan

resan till Moskva öfver Novporod. Den 20 Januari skrifver

emellertid Taube till Kongl. Maj:t, att den ryske flyktingen, som
af fruktan att blifva otlemnad till vojpvoden i Novgorod »sig

ibland de andre ryssarne förstackit hade», likväl »sedermera nn

fonnen och framkommen är, men alldenstand bemälte skrifvare

(som jag Hkyäl hade befalt att hålla sig förborgad) ntan trifyel

af de andre hfinrarande ryssar sedder och händer är, hafVer hr

rikstygmästaren mig tillrådt att låta honom offentligen gripa

och i f&ng^lse införa, dock sedan fös släppa, lika som han af

arlöshet vore nndkommen, oppå det att vid tillstnodande kom-
mission icke någon disput om honom gifvas skulle, att han här

varit hafver och icke är efter anmodan fasttacen och utlefvere-

rad vorden; alltså hafver välbemälte rikstygniästares rad jag i

det fallet efterföljt och honom, skrifvaren, nu med ensj»än!iaren

(som budade för kommissarien Adolf Ebers) till Stockholm, ef-

ter Kde-rs Kongl. Maj:ts nådiga befallning, (UVerskickar, samt

vojevoden tillskrifvit, det han af vaktens förseende hafver ige-

nom list sig lös praktiserat, hvilken jag med flit låter efter-

•ökia, och der han kan beträdas, utlefverera, samt officeraren,

som honom att förvara anbefaldt var, hårdeligen straffa vill».

På detta sätt torde också Taube hafva lyckats att lugna voje-

vedens misstankar, ty i ryssames vidlyftiga och, såsom det sy-

nes, fullständigt bevarade reklamationer vid gränskommissionen

följande sommar förekommer icke ett ord om Kotosjichin.

Enligt påskrift har Taubes bref, hvilket antagligen befordra-

des med samme »enspännare» som Kotosjichin, framkommit till

Stockholm den 5 Februari. Barckhusen säger i den ofVan om-
nämnda lefnadsteckningen, att Kotosjichin efter sin flykt nr

»Mnscovien» tog ett annat namn och kallade sig Johan Alexan-

der Seliski, samt att han fran Narva ar 1H66 skickades till

•Stockholm af ^dn der varande general2uvern<iren, nunu ia salig

fältmarskalken hr Simon Grundel HelmtVlt». N;i»:ot bref drroni

tills irke i Tlclmfelts konespondens, och det falska namnet an-

tog Kotosjichin utan tvifvel först i Stockholm, ma hiinda pa

inrådan från svensk sida, för att undgå upptäckt af i Stock-
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holm bosatte ryssar eller dit ankommande sftndebud från tsaren.

Den 28 Mars 1666 beviljade Kongl. Maj:t, i ett bref till kam-
markollegium »brefVisaren Jagan Aleåfctnder Selicki, för detta

en rysk skrifvare, hvilken nu i vår tjenst trädt och os.s med
underdånig devotion, huld- och trohet sig förpliktad gjort haf-

ver, ir>() daler s:int till nicdtl och lit"suj»j>ehiille. sa ock att sig

dernied iiaiiorliiiHia här a uiteii inrätta». EnliiZt hrct" till kam-
uiarknllegium af den 29 November samma ar*) har KoiilM. Maj:t

beslutit att ujifva > den i forledne vinter hit ifrån Narva ankomne

ryssen» 300 daUr .s:mt arligeo till underhall, »alldeufitund wi

liafve honom nödig för den kunskap han bafver om den ryske

staten», hvarför kammaren anbefalles att »honom för så mycket

på vårt kanslis stat uppföra låta och för detta innevarande och

nn till &ndan löpande år låta honom 150 daler s:mt bekomma,

eftersom han e^est intet hafver, hvarmed han sig hjelpa och

onderhålla kan». Den ryske dfrerlöparen blef sålonda yälbe-

stäld svensk ämbetsman.

Att Kotosjichin måtte hafira haft inflytelserike förespråkare

i Sverige, för att vinna en dylik befordran, ligger nära till hands

att antaga, och of^an hafVa vissa omständigheter blifvit anförda,

hvilka aiitvda, att han redan före sin flvkt från Rvssland haft
• • •

herorintj med .svenske statsmän och till och med varit i Sverige.

(Iciiuin andra vittnesbörd, hemtade ur ännu bevarade iirkiindtM.

kan detta också med fullkonilifr bestämdliet bevisas. Visserligen

måste man med naj:ot mi-sstroend»^ betrakta lians egna nppiziftcr

om sitt föregående lif i oden supplik pa ryska», som han in-

lemnat till Kongl* Maj:t, förmodligen omedelbart efter sin an-

') Riksregistr. inOi) Jan.—Mars fol, fiO? v.: Konal. Mnj:U originnlhref

till knmmarkollegium IGöG fol. 129 (här lyder uaunet, låsom äfvcn pu iiere

aodra stallen, Silitka). Enligt plskrift iolemnadet brefVet den 25 April, och
satnnian utnstsigoenides pS räuteknnunnren »niuui,. Anz. 1 Gcneral-Käntelcainniar-

bok lt)G6 (\ kammararkivet) png. 4<l ii|)j)f()rcs btlupput under rubriken »ätskillige

föräriuger» siisoiu utbclnldt den 21 Maj, och ibid. ful. '.'GO iitcrlinDcs kaaimar-
1(olI«gii aMigtiatioB. pft baksidan qvittenid af Jnhmn Alexander Selickij den 21
Majf hTUander stir ptl ryska: »med egen hand auderakrifvit och gifvit dit tu

qvitU» (otol**)»* Namnet éielicki är tvdligen pulvkt (attalaa: Selitski) och äuiuadt

att fSnrifla i afiieaode pft mannens hirkomst, liksom oekti d« bida förnamneu
åro omöjliga enligt rysk sed.

2) Uiksrecistr. IGGG Nov. Dec. fol. 507 v.; Kougl. Maj:t8 oriL'inan)ref

till kammarkollegium 166G fol. 8^15 (iulenin. den 8 Dec), I General- Kuntekam-
marbok 1667 pag. 38 uppföres snmman tlaom utbetalad den 11 Febrnari aamma
ar, ocli ibid. fol. 217 linnes a-.sitrimtionen umU-rskrifvon af skattmiistaren nch

kammarråden den 10 Dec. 1G6G och 4vittcrad pa svenska (utau datering), tydli-

gen med samma handstil som namBteekniogea i ofVan anCBrda qvitto: »Inhåldik

aff denne Asignatzion iir migh Biehtigh betalt, dett lagb bir medh qnitoMr.
Jahan Alexander Selickij.»
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komst till .Stockholm. SjelfVa originalet till denna, liksom den

till Taube stälda, ganska egendomliga skritVelse liar jag icke

Tarit i stånd att återfinna, men i Barckhusens biografi anföres

den i en nngetarlig öfversättning »med efterfiiljande ord och

flere»: »Jay är fiklder uti Ryssland och dtipter i namn Faders,

Sons och then Ilelge Andes, och hafver af min ungdoms tid

tjenat Hans tsarske Maj:t i posoUkij prikaz för en skrifvare-

dräng och sedan för en podiatjij eller kanslist, troligen och väl,

och i medier tid blifvit brakad på legationer vid traktater med
svenske och polniske, samt ock vardt en gång utskickad af hans

tsarske Maj:t till Eders KongL Miy:t för en envoyé. Allra sist

medan jag var stadd på ryske och svenske traktaten vid Kar-
dis, hi^a de i medier tid uti Mnscon tagit mitt hns och all

min egendom från mig och utjagat min hostra deror, blott för

min faders sknll, som då var en räntomfistare ati ett kloster

der sammastädes, hvilken blef förföljd af en tsarske Maj:t8

dmnnyj dvorianin eller hofråd, Prokopij Jelizarov benämnd, da

han af lionom blef falskeligen angifven, såsom hade han distra-

herat alla de medlen, hvaröfver han f(>rtrodd var, hvilket lik-

väl i in^en sanning bestod, utan sedan en ransakning deröfver

stäldes, befans min fader icke mera vara skyldig blefven än

fem altiner, hvilka giira femton hvita runstyckt- svenska ; lik-

väl fick jag intet min egendom igen. sedan jag var tillbaka-

kommen ifrån bemälte svenske* traktatsorten Kardis, oansedt

jag derom ofta sapplicerade och anhöll, ändock jag till det

riogaste icke hade med samma sak att beställa. Sedan blef

jag ater förskickad uti tsarens tjenst inåt Polen med bojarer

och vojevoderne knäs Jakob Kudenetovi^ IJerkassky samt
knäs Ivan Semenovi^ Prozorovskij; hvilka, när de en tid varit

hade vid armén, blefiro de vocerade tillbaka åt Mnscon. Men
bojaren knäs Jnrg Alexejevitj Dolgonikij blef vojevoda för

armén i deras ställe igen. Dock i medier tid, medan jag var

oagut tillförene af de förrige bojarer ifrån armén forskickad

nnder Smolensk till legationen oppa traktaten, skref denne för-

berorde knäs .Turij Alexejevitj Dolgonikij till mig med en an-

nan podiatjij eller kanslist, Misjka Prokopiev benämnd och

') Rn <i/fyi»= d kopek; 100 kopek= 1 rabel. Robeln tynee vid denna tid

kafra p^nlt 3 daler srmt svensict.

*j Troligeo is)ftM här tamme iubd, »om KotosjichiQ sedermera råkade i

5«rra, o«k aom nngaf honom bot vojcToden i Novgorod. MUfka ir fSrkortalng
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ille persaadera mig derhftn, det jag skolle skrifVa till honoau

bojarin Dolgorakij, lika som förste bemftlte bojarin knfts Jakob

Rndenetovitj skalle haiVa låtit minera armén samt låtit kongen

i Polen undkomma samt släppt ur sine h.*indor. ej heller lefve-

rerat polacken någon siagtning, hvilket han d«ick eljest hade väl

kunnat gjort etc, tor hvilket (eller der som jag skulle honom,

bojarin Dolgorukij villfara orh betjena i den saken) tillsade

han mig en god promotion. Inigeligen ock sig derhos förplik-

tandes att vilja befordra min faders sak i Muscou; men jag

kunde intet väl tro sådana söte contestationer, och fast mindre

hade jag icke den ringaste orsak att oskä ligen beskylla kn&s

Jakob uti någon måtto; alltså torde, ej heller kunde jag med
skäl 8krif?a till Dolgorakij och villfara honom i denne sin

åstondan, mycket mindre fördrista mig att resa till honom åt

armén igen. Alltså tog jag sådant i noga betänkiande och be-

traktade detta, uti hrad farligit tillstånd jag då stadder var,

helst emedan jag icke fick följa knäs Jakob åt Moscou till-

baka. Men förnämligast var, efter jag hade tjent i så långan

tid och fick för min trogne tjenst ej annat -till lön, än jag

måste oskyldigt qvittera mitt hus och all min välfärd, samt det

att min fader var beskymfad, et pro tertio, om jag hade begif-

vit mig till Dolgorukij vid armön Ilumi, s.i skulle jag visserligen

ej annat haft att Hirvänta än elaka traktamenter, martering,

pino och (jval, för det jag ej var eller gjorde honom till viljes

i desse hans farlige anslag och uppsåt emot Knäs Jakob. Re-

solverade mig fördenskull att alldeles öiVergifva Ryssland, ty

der var ingen annan utväg för mig, och gaf mig således på
flykten åt Påland, och sedan vidare åt Pryssen och in på Ly-

beck, hvadan jag mig förfogat hafver hit in till Eders Kongl.

Majits land och gränser, hvarföre allra onderdånigst beder jag

och implorerar, att Eders Kongl. Maj:t allemådigst behagade

taga mig i dess kongl. skydd, hägn och försvar etc.» Denna
framställning röjer tydligen författarens bemödande att fhtm-

ställa sig såsom ett offer för nedriga ränker och sin landsflykt

såsom helt och hållet ofKvillig och framkallad af aktningsvärda

bevekelsegrunder. Det torde numera vara omöjligt att utreda,

huru mycken sanning ligger till grund fiir hans anklagelser emot

de ryske stormännen, som helt visst icke utmiirkte sig för nå-

gon höure grad af samvetsgrannhet. Men säko!t är, att han

förtiger åtskilliga omständigheter, som just icke tala till hans
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egen f«>i<lel, och att han sarskildt i en punkt kan beträdas nie(i

iwtalan, da han här säger sig liatVa Hytt till Polen, men i in-

lagan till Taube t'ni>;ikrar, att han kommit dit som tange.

Dereniot är hans deltagande i de underhandlingar, som tur-

beredde freden i Kardis, höj dt öfver aila tvifvel. Enligt origi-

nalbref från de ryske legateme (hvilka voro Afanasij Lavren-

tievitj Ordin-Nastjokin, dennes frände Bogdan Ivanovitj Nast»

jekin samt «>diakenie« eller sekreterarae Gerasim Dochttirov

och Jefim Joriev) skickas tåmkogo vditjéitva (Haos Majest&t

tsarens) podiatjij Grigorij Kotosjiehin den 9 Oktober 1660 fran

Dorpat, som då bOlls besatt af ryssarne, till den svenska lega-

tionens medlemmar i Reval med en skrifrelse, bvari påyrkas,

att den svenska beskickningen med snaraste, enligt 27:de punk-

ten af stilleståndsfdrdraget i Walliesaari den 20 December 1658,

måtte begifva sig på v8g till Moskva. Den 15 Oktober aftär-

dades han tillbaka af de svenske herrarne, Gustaf Karlsson

Baner och Andreas Walwick, med det skriftliga besked, att de

infit-nting kunde göra at saken, förr än legatiunuiis luifvudman,

riksrådet Jiengt Horn, hunnit återvända fran Stockholm. Den
5 December infann sig JJengt Horn i Reval, och den 8 i samma
månad skickade han en »trumpetare» till Afanasij Ordin-Nast-

jokin med en skhfvelae, hvari han, »näst all välmågas lyck-

önskan», tillkännagaf sin ankomst. Den 13 December återkom

tnunpetaren och hade då i sällskap Kotosjiehin, som medförde

sa vil ett artigt handbref till Bengt Horn ensam från Ordin-

Nastjokin som en skrifvelse från den ryska legationen till den

ivenska legationen, båda daterade den 11 December. Dagen
derpa skref Bengt Horn till Kongl. Miy:t, att de ryska sände-

budens bref ånnn icke vore »translateradt>», men så vidt man
ånna kmide »penetrera», yrkade ryssame fbrtfarande på den

svenska legationens snara afresa till Moskva, »och det föreföll,

som om de g^jorde sii: litet hopp att komma med oss i någon

synnerlig traktat ellei- fredligit utslag, utan soubsonera fast mera.

att det matte något sticka derunder.» Sedan man hunnit taga

fullständig kännedom om det ryska brefvets inneh;ill, »blef d<'n

16 ditfo ofvanb» in,i Itc ryske hitskickade opkallad och deperhe-

rad. hvilken, kommandes fur herrar legatemes excellenser, be-

tackade dem för nndfanget godt accomodement, hvilket han vid

sin återkomst till Dorpat sade sig skola veta att berömma och

ihigkomma. Herrar legatemes excellenser svarade sig gema
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förnimma^ att honom ginge väl, önskandes, att han vid sin

aterkom>t till Dorpat iiiattL" också finna hans tsar>ke Majestäts

store och fullmyndige gesandter vid god helsa och ön>kelio;it

tillstand, hvilke af lians Konsl. Maj:t> store och fiillniyndige

•gesandter mycket flitigt och vänligen hel^ades.)> Utom ilet .'-krift-

iiga svar, som uppdrogs at honom att framlemna, hade deras

excellenser »emot honom, såsom den der dependerade af kansliet

och hade bevistat konferenserne pa Waliiesar och Pöhestekylla,

något munteligen att optiickin», nltmiigen, att, enligt underrät-

telse från generalguvernören Helmfelt, ett s&ndebud från tsaren

till Kongl. Maj:t hade passerat Narva, medförande bref, hvarpå

besked först måste afbidas, innan den ifrågasatta resan till

Moskva knnde företagas. »Hvamppå han, Grigorij Kotosjichin,

svarade, att de tsariske gesandteme intet visste mer af samma
post än det, som vojevoden på Nogården Karakin om hans

igenomresa notificerat hafver. Hans excellens hr Bengt Horn
contesterade å sin sida den samma begärlighet till en ny evig-

varande traktats fallbordan, som han så väl vid Waliiesar, som
sedermera alltid och i alle konferencier hafter fiiirspörja låtit,

och han, Grigorij, sjelf derom ett vittne vara kun<le.» Tian

hoppades, ntt de ry>ke legaterne matte for detta ändamål »be-

<|vänia sig» till l>iit(re vilkor, än de hittills hade gjort. >jDen

ryske utskickade svarade, de tsariske gesandterne uti intention

och mening till att fullliorda ett så important och godt verk

hafva nu länge väntat pa hans excellenses tillltakakomst ifrån

Sverige, begä rändes nu muntlig att förnimma, pa hvad tid och

ort Kongl. Majits store gesandter vore resolverade att anställa

deras resa åt Muscou efter den 27:de Walliesarske punktens

lydelse, på det man å alla orter till deras reception god och

behörig anstalt desto bättre göra konde. Hvilken begäran han
3 gånger repeterade. Honom svarades, att nti det honom till-

stälde brefvet vore om denne punkten utförligen mentionerad,

hvarutur hans tsarske Maj:ts store och fullmyndige gesandter

Hans Kongl. Maj:ts store och fullmyndige gesandters intention

och mening nogsamt seendes och förnimmandes varde. Hvad
hans tsarske Maj:ts store och fiillmyndige gesandter deruppå

svarandes och sig förklarandes varde, så äre Kongl. Majits

store gesandter beredde och sinnade med dem deröfver i all

vänlighet vidare att korrespondera. Dermed dimitterades nier-

beuiälte Grigorij med vänlig helsniug till de ryske gesandterne,
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sa>oni ock tillsäjieUe att skola MitVa ännu för sin atVesa uti

logimonto väi trakterad, och sedan med en pre^taf ) l'el('(Na<jad

till szriinsen.» I brefvet till de ryske let;aterne jiapekas n(id-

TSndigheten att genast skrida till fortsatta underhandlingar på

stället, och deijämte besvärar man sig öfver utelemnandet af

»Livland>j i svenske konungens titel. Nastjokin och hans kol-

leger afflrdade kort derpå en »kapten» med ett nytt bref, hvarpä

från svensk sida svarades med en »legationshofjankare», såsom

det heter i en relation till Rongl. Maj:t af den 4 Januari 1661,

»imder de formalieme att knnna så mycket f5rr bekomma deras

vidare deklaration», eftersom ryssame »na oss tvenne gånger

kafve beskickat, f6ni med en deras l^ationskanslist och nu

med en eapitein» *),

Kotosjichin har således innehaft en ingalunda obemärkt

ämbetsmannaställning och varit »mycket brukad i tsarens tjen-

<ter for sin snällhets skull», för att nyttja Barckhusens ord.

PoxolMkij prihaz var, at minstone innan Alexej Michajlovitj in-

rättade sitt lu mlipa kansli (prikaz tdjnjfcli dri) det tViriiamsta

af de moskovitiska ämbetsverken, och der forvarades äfven tsa-

rens stora signet. Det förestods af en dumnifj diak (radssekre-

terare, som förde protokoll inför tsaren, da han höll samman-
träden med bojarakaja duma eller riksrådet); dessutom tjenst-

gjorde der tvenne diaker af lägre rang och 14 podiatjije eller

kanslister, atom ett stort antal ftfversättare och tolkar, för det

mesta af utländsk härkomst, allt enligt uppgifter i Kotosjichins

egen bok. Söner till borgare och bönder kunde, om de hade

gynnare och förmåga, användas såsom podiatjije, hvilka seder-

mera kunde hugnas med pomPsiia eller förläningsgods mot rust^

ningsskyldighet. Som dessa gods under vissa vilkor voro ärft-

liga, kände således en podiatjij blifva stamfader f^r en besuten

frälsemannaätt (dvoriarmkij rod), som efter hand kuiitle arbeta

sig upp till rikets högre värdigheter, men hans egna utsigter

*) DetU ord är utao tvifrel lioftdl från ijrtkan, der ]>rift<ir heteckuar så väl

ritt«tjennre som ett mnr*ka1kar eller ceremonimä«tare, hvilkn liade ntt in-

ställa »ig bos främmaude beitkickdiagar till uppvaktning uch bevakning. ..^amma

Vnik upptog* ifren I Sverige, hvad motkovttukA lindebad beträfTar.

') .Tfr Rik-^arkivet, MnscoeUicn: "FVnfnkoll vid Knrdi-^ke traktaten», N:o 2

ocb N:o 4, aamt »Haodlingar rurande Kardiska freden*. 1 de teuiligeo slarfvigt

af tranalatorn Jakob Renning (Rennij) vlfSrda tjtkt SfVerifiUningariia afderrake
brcfven. hvilka senare ännu linna^ qrar, förvränger Kotosjichins namn \A livarje-

handa fätt. Flere af oriijinalbrefven bar den senare troligen med earen band ut-

tkrifvit. Af bandiingama rörande stilleslåndet i Walliesaari (Riksarkivet, Muaco-

vMm) k»ii iogenting inheoitaa om hast opptrldaode vid detta tillfiUe.
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till vidare befordran voro, till följd af de .stränua cammal-

moskovitiska ran|Zskilnadeiiia (m>'stnitjt'stvo), teniligen iiiskriinkta;

[ta sin h<'»jd kunde han li<»}»|ta.s erhålla na<zon plats som diak i

de lägre ämbetsverken eller lios vojevoderna i landsorten. Lö-

nerna voro smä, men stefro efter älder i tjensten; för särskilda

uppdrag gafvos tilläggsarvoden och resekostnadsersättningar. 1

företalet till den andra upplagan af KLotosjichins arbete anföras

några utdrag or de räkenskaper, som fördes i pomJskij prikaz.

Deraf framgår, att år 7169 (efter verldens skapelse, från 1

September 1660 till 1 September 1661) bar Kotosjicbin, som
uppföres sist bland padiatjije, uppburit full lön, 13 rubel, i

anledning af bans deltagande i nnderbandlingama med Sverige.

Aret derpå böjdes bans lön till 19 rubel, ocb dessutom erböll

ban 9^/2 rubel i ocb för resekostnader. Nftsta år erböll ban,

på anordning af dumnyj diok Larion Lopncbin (förmodligen

samme man, som sedan blef Peter den stores svärfader), 20

rubel i lön och 10 riib» 1 i resepenninpar, och fiiiljande ar hade

han i lön 24 rubel. Dt^t tyckes sålunda, som om lians fiumän

i det hela hade varit belåtne med hans tjenst^rninjj, men det

fins äfven ett bref af tsar Ale.\<'j Mi('lia jlovit j till Ordin-Nast-

jokin och hans medleizater, datrradt diMi 4 Maj 16(30, bvari

diakerne anbefalles att noga granska alla utgående skrifvelser

ocb näpsa Grisjka Kotosjicbin med prygel (batogi), derfor att

ban i en till tsaren å legationens vägnar insänd skrift uteglömt

ordet velikij i titeln v. gosudar isar o. s. v. (store herre tsar

o. s. v.) Denna aga minskade dock enligt moskovitiska be-

grepp icke bans brukbarbet i tsarens tjenst. Såsom ofvan blifvit

berättadt, användes ban på bösten i ärenden till de svenske

legateme, ocb år 1661, när freden var afgjord, skickades ban

till Stockbolm med ett bref från tsaren af den 7 Augusti, bvari

Kongl. Maj:t anmodas att låta sina legater infinna sig på den

utsatta mötesplatsen den 30 September med ratifikationen af

fredsslutet *). Enligt påskrift framkom icke brefiret förr än 23

September, och svenska regeringen fattade några misstankar

emot -tsarens upi)riktighet till bdjd af dr<»jsmalet, som L'j<'rde

de svenske legaternes ankomst till Kardis pa föres!a<:eii tid

om<ijlig. Emellertid beslöts i rådet den 24 September, »att

') Solovier, Isiorija Itossii, XI, sid. 40G, aam. 22.

*) Riksarkivet, Mu$ewUioa: »Tnatnn origioalbref 1660 -1680». Koto:«jichin

omnimoei attryoUigen i brefret »koin gonUs.
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denne ryske expressen med första expedieras, och gifves en

bojort (ett slags fartyg) med sig» Efter öflig sed tick han

och hans följe ganska vackra föraringar. Kotosjichin sjelf er-

höll tvenne silf\ crpokaler, till samman vägande 253V2 I<^'d och

värderade till 'M)4 daler s:mt; hans tolk fick 15 dukater, och

hans tre drängar 4 riksdaler specie hvardera. Till deras »för-

täring) utgafs af accismedlen sammanlagdt 500 dalor s:mt

Huru l&oge Kotosjichin denna gäng stannade i Stockholm, kan

icke bestänidt appgiivas; men äfVen om han icke hade tid att

f5rvårfra sig synnerligen mänga närmare bekantskaper, kunde

dock en och annan frän den tiden bafra hans person t minne,

når han under helt olika fSrhällanden kom tillbaka dit nägra

är senare. Tanbe t. ex. pästär sig hafra sett honom säsom rysk

»enyoyév i Stockholm.

Efter sin hemkomst till Moskva slog han in på ganska

onderliga vägar, det mä nn hafVa skett af harm dfver dälig

behandling eller för att förbättra sina klena inkomster. Det

har redan blitVit berättadt, att han sjelf bland sina meriter

åberopar sin tjonstvillighet emot den svenske kommissarien i

Rysslands hufvudstad, och att detta bestyrkes genom dennes

egna raj»poiter. I den nyss omtalade »inkomst- och utgifts-

boken» (prichodno-rasclio lnaja kiiufa) läses en anteckning för

år 7173 (1 Sept. lt)64— 1 Sept. 1665), så lydande; »Grigorij

Kotosjichin» Förlidet år 7172 bar G ris j ka sig åt som en skurk

(90oroiwd)f vardt en förrädare, rymde till Polen. Och var han

Tid armén under bojarerna och vojevoderna, knäs Jakob Kn-
denetOTitj Tjerkasskij med kolleger.» Kotosjichins egen version

af sakens förlopp är ofran framstftld. Att oenighet rädde emel-

lan IJerkasskij och Dolgomkij, är säkert intygade Den förre,

som härstammade frän de förut fljelfständige fturstame OfVer

Kabarda vid Kankasus och säledes icke tillhSrde den gamla

moskovidska aristokratien, ansägs stä i ett spändt förhällande

>) Rådsprotokoll 1661 toI. 111, fol. m
*) KranftrarkiTet, GeoeraMUiDtelraininarbok 1661, pagg. fi6, foll. 841,

878. 874. Preventorna (jvitterades den 28 September å Koto^jirlitns vtignar af

trannlatorn Jonas Braiidt, »om synvs hafva varit hans prestaf. i örtiiringen be-

Uladed till -niusikanlenM Gustaf JJubeu, som enligt handlingar i Tyska kvikaus

arkiv var deona fönamlinga organist och deat atom hdll något slags viirdshna.

Det är mycket möjlifit, ntt de ifrågavnraiidc pokalerna ännu kunna beskådas i

Oruzjtjnaja palata på Kreml i Moskva, ty det bände icke sällan, alt de åter-

viadaade eiailabiidea fiago ialcmoa lina erhållna preteDter i taarena egen akatl-

kaamare.
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till tsarens sTfirfinder Uia Danilovitj Miloslavskij och deooes

slägt. Dolgoraky åter stod tsarens person mycket n&ra. Han
var en vida mer framstående man ån Tjerkasskij. Redan
1654 hade han med framgång fort befäl i kriget mot Polen,

1670 slog han rebellen Stenka Razins kosackhär. För (»frigt

var han mycket hänsynslös i sin stränghet och på denna grund

hatad af undtTordnade
;
jerate sin son och niange andre stormän

mördades han af streltserna vid den bekanta katastrofen i Maj

1682. Sommaren 1664 underhandlade han jemte Ordin-Nast-

jokiu och andre i närheten af Smolonsk om fred eller stillestaod

med polackarne. Det moskovitiska rikets ställning var då ganska

kritisk. Statskassan var utt^und, de p^jorda eröfiringama hade

till största delen gått förlorade, i Lillryssland var tsarens parti

underlägset, tatarkanen hade slutit förhund med Polen och med
sina härskaror tillfogat de upproriske kosackerna svåra nederlag.

I Moskva sökte Sverige och England, hvars regering der repre-

senterades af en utomordentlig legation under lord Carlisle, att

påtruga tsaren sin hemedling. Polackame ville derför icke göra

de ryska sändebuden ens de minsta medgifvanden. På Nast-

jokins och Dolgorukijs tillstyrkan fick derför Tjerkasskij, som

stod med en här af ,30,000 man pa ryska sidan af Dnepr

icke långt fran underhandlingsorton. order att gå (ifver floden

och leverera den vida fatalifraro polska truytpstyrkan batalj, för

att genom en militärisk framgång understiuJja de ryske diplo-

maternas yrkanden. Han måste likväl efter kännbara birluster

draga sig tillbaka och återkallades derför till Moskva, ehuru

under förevändningar, skonsamma för hans anseende. Dolgoru-

kij skickades nu till hären, men hade till fiiljd af truppemas

bristande manstukt ringa framgång. Underhandlingarna fort-

sattes till sent på hösten och åtempptogos året derpå under

något gynsammare utsigter till följd af inre oroligheter i Polen

') Soloviev Ixtorija ^0Mft\ X I --it^t^ 19G fT. ; Rik^a^kl^*ct, jViwcovtliea.* Ebers'

bref till Kongl. Mi^:t. Ebers bfiuttar den 2G Januari 1G64: »Mein geheimer
Correspondent, dar ich tllezeit was gewisaea tod pflege za haben, ist Ton bier

nach k nes Jtoob Tjerkitskij verschicket worden nnd wird n ohl eiue Zeit lang
usbleihcn. wornn niir pros» Leid ^escbieht, weilen so bald witMb-r piucti Sdlchen

IQ bekouimeu iiitr sebr acbwcr wird seio». Dcu la Åugusti meddelar baa, att

Tj«rk«Mkij blifvit bemksllMl. Kort eftoiit, i stmina eller fSljeaile mliied (de>

tum f;ift;H pil brefvet"). sktifviT linii : ' Von den reusschcn niid |inlni.»c}irti Trar-

tateu bat man gaoz uicbt» gewissca, jedocb boffet mau hier auf eiaea Stilblaod

aaf etsliehe Jehre sa erhdten, nnd leiodt die HH. CoBDiawrien noeh nieht

on cioaoder. Es seint viel malcontente Reussen za den Polen äberymngen.

Jn9ondtrk»H i$t em Schreiber mit viel gekeinute Sache» Ubtrgtlaujftn^ aage wtn
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Under dessa omstäiuli^hotcr gjorde Kotosjichin sitt affall.

De senaste ryske utgifvarno af hans arbete liafva i fruvtalot af-

tryckt en hans inlaga till konungen af Polen, funnen bland de

polska arkivsaker, som nu förvaras i Moskva. Den är odaterad,

men antagligen fran slutet af 1664 eller biirjan af biljaude

ar. Han tackar konungen, som tagit honom i sitt beskydd och

gifrit honom anställning hos kanslern af Litaven (Kristoffer Patz)

med en årlig lön af 100 rubel. Han lofvar att meddela under-

rfittelser om toarens affärer med Sverige, Ukrajna och tata-

reme, hvarom han siger sig hafva god kunskap från sin tjenst-

göring i posolskij prikaz. Vidare hegär han upplysningar om
hetman Gzamieckis och tataremas krigsoperationer, om gången

af underhandlingarna med Nastjokin, anhåller om kartor ö^er
de ryska grftnstraktema, allt fÖr att så mycket hättre kunna

tiUhandagå de polske f&ltherrame, erhjuder sig att undervisa

kandtTerkare i fSrfördigandet af nya vapen, som han sjelf upp-

funnit, och rekommenderar en annan moskovitisk öfverlöpare

sasonj duglit! tVtr samma iindanial. Slutligen beder han om nå-

den att fa g«ira hans majestät sin personliga uppvaktning. Att

här tViredigger ett förräderi in ojithna fornKr. torde vara alldeles

påtagligt. Om hans vidare öden i Polen är ingenting bekant.

Af Taubes bref till vojevoden i Novgorod ser det ut, som om
Kotosjichin föregifvit sig i Polen hafva stått i förbindelse med
Ordin-!Nastjokins son, Yoin, en begåfvad ung man, hvilken af

Inst att se sig om i verlden och förledd af polske krigsfångar

hade olofVandes begifni sig först till Danzig och af polske kon-

ungen blifyit skickad först till Wien, sedan till Frankrike. Fa-
dern aöijde mycket öfrer denna hftndelse och anså|; sig böra

bedja om afsked ur tsarens tjenst, men tröstades med ett mycket

nådigt bref af Alezej Mich^jlovitj, som sökte förklara sonens

felsteg såsom ett drag af ungdomlig vetgirighet och uppmanade
fadern att fortfarande egna sina krafter åt fredsunderhandlin-

garna med Sverige, hvilka just då pågingo. ^)

4m Traetaten.'» Den 17 Norember vet ban att förliilja, att Nastjokin med sin

bfoder orb »diak Grigori Karpof» gS «iå«otn siindfbiid till polska riksdagen,

fialigt Solovicv åtföljdes Nastjokin af diakeri Grigorij Bogdanov; Knrpov åter ar

KotMjjickins »fadersaanHB* (oMjettvo). Måbända har Ebers förblandat de bSda
namnen, eller hafva hani sn(?csmnn i Moskva irkr «ppf?ifvif. hvad den föir\ind<'

ikrifvaren hette. Nästan alla deaaa och dvlika notiser äro hos Ebers skrifna med
cyffer.

•) SoloTM?, Ittorii» Ro$$ii, XI. lidd. 84 ff.
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Hvad än Kotosjicbin må halVa begått i Ryssland ocb Po-

len, i Sverige fann han en bedrande verksamhet, som ty värr

afbröts allt for snart. Man misstager sig troligen icke, om nian

tillskritVer hans upptagande i svensk tjenst Bengt Horns och

Adolf Elmers' tVirord, med hvilka bada han af gammalt var tera-

iigen bekant. Men i egentliga statssaker synes han icke hafva

blifvit använd såsom svensk undersate. Han torde hafva egnat

sin tid hufvudsakligen at författandet af sin märkvärdiga bok.

»Till detta hans arbetes fiiretagande», säger Barckhusen, »gåfvo

honom en stor anledning först de länders och städers berömlige

ocb loflige statnter, som ban under sin flykt igenom reste, ntao

ock mera, när ban med förundran sedan förmärkte den sköna

politiens knltnr i den landsorten, bvarest ban då ändteligen stan-

nade, den ban på sitt ryske språk vidt berömde ocb esomoftast

det itererade, bvilket allt var bans första incitament, som bo-

nom animerade att ock något beskrifva om sitt ftdemeslands

seder ocb ceremonier. Pro aecundo var det ingalunda ringare

orsak till bans infattade lust ocb vilja om detta sitt företagne

arbete, da herr rikskanslern samma tiden, högvälborne grefve

Magnus (iabriel De la Gardic, tick spTirja hans snälla iiujtnium

och temnieliga erfarenlu t in rebuti jwlificis { fnit j>jofi rto i^o/ltr.s

unimo nt<jue rfiuui uio< iiiosi.H.iirnus inte)- skik cvKjuale." ef co)t-

terraneotf)^ tiaf hans excellens honom sedan mera och bättre

ansaui till att fullf^ilja sitt pabegynte arbete». 1 M. G. De la

Gardies papper, som forvaras i riksarkivet, har jag icke påträffat

något, som gifver stöd at det antagandet, att ban af egna medel

skulle hafva understöd t Kotosjichin. Men såsom chef för kan-

sliet bar han beredt honom inträde i detta verk. »Ryssen Jo-

ban Alexander Selitzki» är i staten uppförd såsom en af tjenste-

männen vid arehivutn omedelbart efter ryske translatom ocb

rysstolken^). Utom dem bade ban till ämbetsbröder män, så-

') KnDimararkivet, Kaiislikolicgii kassabok 1667, pagg. 5, 97, 98 tq. fl. st.:

Sfat-krintoret» bokslntskonlor, Generalsfatljok 1667. Rysstolkar i kronans tjenst

furckuiuma redau under Gu<!taf Va$a och liuiii» siiticr; fråu Johan tid har

mM beatimda vittnesbörd, att äfven personur, mm kunde uppsätta handlingar pl
rv-ikn spräkot, fjensltrjoidc i kansliet; rtllt ifraii fm -f,i aren af Kri!»linaa förniyn-

darest^reUe kau eu fortlöpande rad af pa stat anstaldc translatorer anföras. Per-

aoner, som ville egna »ig &t denna verkmnihet, skielradea vanligen fSmt pl nigon
(id till Rysaland f5r att ^turlera språket, dels vid d« svenskn hofvea», dels vid

tillfhlliu''! hpjikickninenr. Eoocb Lilliemarck, som var translator under Karl XII.

åberopar bland sina meriter (i en ansöltaa af den 11 Maj 1692). att han "niiinga

betTarliga resor gjort hafver, sä med det avenskc store gesandtskapet samt- es»
vojrén Kriatofler von Kochen till Muscow, som u&got därefter till giiaaetnctatea
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dana sum Krik Runell (arkivsekreterare), lladorph (aiiti(jvarie),

Cliemnitz, Locrenius och Widekindi (historioL^rater ). lian hade

«i;»lLMies tilltalle till umgänge med personer, som kunde giCva ho-

nom anvisningar i hans författareskap, och for hvilka han äfven

l^elt kunde vara nyttig i deras arbeten ; Widekindi var just då

svsfielsatt med sin historia om »det svenska tioårskrig i Ryss-

land' . hvilken utkom 1671. Kotosjichin bodde på Södermalm

bos arkivets rysstolk Daniel Anastasius, förmodligen bördig irån

någon af de svenska proTinser, der ryska var folkspråk.

Hans trefhad blef dock icke långvarig. »På sistone», be-

rättar Barckbnsen, »blef denqe gode Selitzki så olyckelig, att

han bedref ett oförmodeligit mandråp på sin egen husvärd, som

då var en rysstolk i Stockholm, Daniel Anastasins benämnd,

af en ringa, lättfärdig orsak härrörande, nemligen att Anasta-

sins hade en snspicion till Selitzki om sin qvinna, och de begge

allena hemmavarande kommo derom uti sin fyllnad att ordkastas

med 11 varandra, hvilket ej bättre atiopp. än att Selitzki athände

Anastasio litVet med nagre styng af en spanisk stilet eller pu-

niert. den han samma gängen pa sig bar. Alltså blef han f(>r

den iierningen icke heller fiirskont, utan niaste sedan sjelf sättia

huh'udet till genom skarpriittarens svärd utom Södre Malms

tallport». Denna brottmalshistoria är af det intresse, att jag

vill, så vidt möjligt, efter ännu bevarade handlingar redogöra

för sammanhanget dermed.

På ordinarie rättegångsdagen den 10 September 1667 vid

kämnersrätten på söder »företrädde hostm Maria Fallentinsdot-

ter, med gråtande tårar tillkännagifrandes, huru såsom hennes

gäst, ryske kanslisten Johan Alexander Zeletski, är förleden sön-

dag 14 dagar sedan klockan 7 om afton i hennes frånvaro något

dmcken hemkommen, och utan någon stor ordkastning Öfeerfallit

hennes man, fordom ryssetolken Daniel Anastasins, der han stod

med sine underkläder och tofiier, i mening att vilja lägga sig,

Tid Waskc Narwen, sa ock sefli-rmcra med de rysko niiibriji-iidöriTiic till Frankrike

ocb Spanien, då jag, änder ett så barbariakt och siillsamt folk» Ivdnu staddert

DTcket ondt vtttl mitte* (Rik»«rlriTet, StrSdilt liandllngar rCmnde Ryraland i

I7:de och 18 seklen: Ryake translatorer). Translatorn i nrkifet nppbnr Hyiu en

lön af (jOC> dalor .S:nil (Hekreternron Hiiim*11 liadde l'J(K), lii«torioirraf«'n Widekindi

tSOO). Detsutom faos vid deuna lid arkivets &tat ett aii!>lag af 1200 daler S:mt

ttr «4 etndeater att lara det ryeke sprlket». Slaoin det iyuv» af staten, hade

nan disponerat ett af de^sn stipendier till nflonine iit Koto«jirliiii. I de östra

laadaorterna funnos afven aliönade translatorer. Kutkildt prakti«eraade rysatulkar

fSrckommo i betydligt utd. 1 Stoekhotn anktoriteFadea eldana af magUtraten
wh öfTentåtUUtrao.
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fattat honom i azlarne, sparkat honom för magen, rist, sknffat

i en vrå och satt honom på en kista, der han sedan gifvit ho-

nom nicd en poi«inard eller stilet tyia dödeliga styng, det ona i

bröstet under vonstra vårtan, det andra i iiafveloii. det tredie

i ryggen (•inellan axlarne ocli det fjerde i vonstra annen. da

Anastasius till lionom sagt: »är detta min tack i'i'n' det myckna

goda jag dig lievist hafver'.''» och ropat på sin hustrus syster

(som med dem allena i stugan var) till bjelp, hvilken ock straxt

sprang emellan att vilja skilja hennes svåger ifrån Zeletski, men
(till att beklaga) intet bättre utråkat, än att Zeletski högg med
afviga handen tiilbakars henne stiletten uti bröstet, så att bar-

beraren icke är änna föniss oppå, om hon blifver vid lifvet eller

ej. När na Johan Alexander Zeletski hade denna sin onda ger-

ning förrättat och begge personer så ynkeligen stockit och blea-

serat, sade hnstm Maria Fallentinsdotter, sa efter sin mans som
systers berättelse, att bemälte Zeletski lagt poignarten på bordet,

gått af och an på golfvet, intet tillbjndande att rymma, intill

dess vakten kommo och grepo honom; sedan refererade också

hustru Maria, att andra dagen derefter, då hon till Zeletski uti

corps de garde gick, hafver han ibland allt annat sagt, att sä

tVamt vakten icke sa snart kommit och honom antastat, skulle

han sjelf hatVa gjort af med sig. Emedlertid, ehuruväl hustru

Maria Fallentinsdotter hafver tänkt och Hirmodat, att hennes

framledne man Daniel Anastasius skulle komma något fcir sig.

Hr han likväl den 9 hujus (niir han var first igenom kyrko-

herden hans vyrdighet lifn Lars Milander med Uerrans hög-»

vördige nattvard besökt och med Gud förlikter, jemväl bane-

mannen tillgifvit och under Guds och verldslig dom skutit) af-

leden och död blefven. Johan Alexander Zeletski var tillstädes

och tillspordes af rätten igenom ryssetolken Hans Österik, hnm,
hvarföre och af hvad tillfälle han hafver öfVerfollit och så ynke-

ligen blesserat sin husvärd och hans hustrus syster. Johan Alex-

ander Zeletski svarade igenom ryssetolken Hans österik, att

han fuller intet nekar till gerningen, men kan sig icke häruppå

i hastighet förklara (ehuruväl rätten honom allvarligen pålade

genast att svara), utan begärde tre dagars dilation, då han med
skriftelig berättelse ville inkorama och berätta, huni med donna

gerning sig af begynnelsen förevetter. Sist anluill luistru Maria

Fallentinsdottfr rulmjukeligen, att riiften ville anse hennes fattig-

dom och förhjelpa henne till sine jtenningar för den ko&t, kam-
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mar och säng Zcletski hafver öfver 8 månader ä 30 dalor om
månaden hos hennes salig man njutit, efter såsom hon inga nieilel

hafver att komma sin man till jorden. Så ehuruväl rätten inga-

lunda kunde komma Johan Alexander Zeletski till att svara och

omständeligen referera, huru och på hvad sätt han denna fasliga

geming emot Daniel Anastasius och hans hustrus syster föröfvat

hafver, utan begärer opskoUmål och dilation, likväl efter han

icke fornekar sjelfva gärningen och mordet, utan sådant af haD8

egen bekännelse klart är, så att rätten intet ser honom någre

skäl hafva till att begära dilation, ty vill rätten honom haf?a

till den hOgtärade rådstognrätten remitterat» *).

Redan den 11 September fSretogs målet af rådstngorätten.

Svaranden frågades först genom tolkarne, »hvadan han vore kom-
men, af hyad condition, och för hvad orsak han sin fordom wärd

och gode vän af daga tagit». Han svarade sig »vara kommen
ifrån Ryssland, hans condition visste Kongl. Maj:t, och för hvad

orsak skull han slagit sin värd, kunde han intet säja, men ville

sådant skriftligen heralia, eftersom han intjen tolk kunde sin

sak betro, emedau de partiske voro». Rätten resolverade derför,

') Stockholms radhusurkiv, Stockholms Södre Förstads kämneri» Protokoll pro
uao 1667, pasg. 717 -722. Dersammastädes, i en häftad bnndt »Runiaicninfar
pro anno lo67«», har jf-g funnit cd böne«>krift till n>H^'istratcn filn di"» ":iller-

ödmjokeate och trogoe#te tjeoarinna och förebedjer»ka, Maria Valeutiuidotter, eu
tfattig och mycket eliDdig cnks». Hoo berattar der, att vden ifrin Kyssland bit

(frerlapne ryssen, ^om kallar sig Ivan Alexandriof Silitskij, der dock hans ritla

auiD är Grrgorei Karpof Kartcij«ekiD», hade »intingat »ig till kost och qvarter»

hos benne och hennes man 14 dagar före Jul 160G, och att de allt »tedan dess

hooonj »med allt det han till oilt u|)peha]le, camt enng, ljut, ved och tvätt har
kchöft, uöjakteligen försörjt och uppeliilllit». Sjelfva dråpet, som säges hafva >kett

den 25 Augusti, förtalje» med ungefär samma omständigheter som i kämuers-
ritteaa prolok<^, nton att KotosjicbSn ieke skildras sfifom dmckeii. ManneD dog
den 8 SeptciiiljtT klockan emellan 10 ot li 11 pa natten, ulemnandcs mig arma
^viooa i störiita armod och eländigt tillstånd, så att jag nu icke det ringaj^te eger

•II lita konom komma till jorden med, eftersom jag allt det lilla jag hade, för

deone rvske mördares skald, som alltid tille hafva fullt opp, hafver måst &ätta i

sticket". Hon beder derför om en »nSdcpenning > till br^rafiiiiitr-lijflp, och att

rederburande måtte »låta denne grymme och tyranniske mördaren öfvcrgå det han
väl fSr^eat bafren>. Den 18 Mars 166S efterskinktea en Daniel AnasCasii »kold
till staden på 545 dalcr 8:mt, »alldenstund cnkan intet är iniiktiti tianiina bttala»

(Bidhosarkivet, Stockholms stads protokoll 1668, fol. 46). kongl. Maj:t beviljade

dca 81 Oktober 1667 Maria Valeotinidotter 100 daler ailfVennynt sisom nldeglfVa
»för hennes mans ynkeli^a afitånj;'', eriiir hon lemnats vnied «-inL' (i(n\niliui -iiiubarn

i stor fattiL'doin» (Riksrcpislr. l<J<i7, III fol. iTtO; Kon;.'l. Maj. ts* biel till Kam-
aarkollegium 1667, fol. 45U; Gcueralrantckainmarbok 1667, pag. 4U, lol. 2'*i4).

Enligt kanalikollegii resolation af den 8 Norember 1667 fick »rysstolkens enkn«
J^'/, daler »:mt af .Selit^ki9 lön, »emedan hon hafver as^ienationen i sinc händer,

•om skall benne för kost af Seiitski vara opdragen» (kanslikoUegii kassabok 1667,
foL 898). Denna snoinia btlnaMrat dnek &r ffir Ir i rikenakapnrna anda till

M74i kvadaa den tjnns aldrig hafra Uifrlt ntbetalad.
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»att man sig om andre opartiske tolkar sknlle omse, hvilke haa

ej med skäl kunde jäfva, och med hvilka han vore tillfreds».

Dagen derpa »tore.stälde.s ater bemiilte Silitski och tVaiiadfs. liuiu

han sig nu hade betänkt, om lian något skriftligen hadf iij>psatt,

eller om han muiitli;i<ni ville genom majoren hr Peter Holtzliusen ')

och translatoren Barckhusen referera, huru det vore tillgänget,

och tor hvad orsak han slagit Daniel Anastasium. Svarade, det

vore knnnogt, att han hade gäst hos framledne Anastasius, hvil-

ken och yarit hans vän, men sedan ryske köpmänneme hit kommo
och han (Anastasins) sig penningar tjente med tolkande, hade

han sig slagit på fylleri, intet försörjt sitt hns, ntan fbrt ett

oskickeligit lefverne (hvilket förorsakade, att hans hnstm gick

någre dagar ifrå honom), det han (Selitski) pa hennes begäran

honom förehallit, bedjandes han ville corrigera sitt lefverne och

lefva med sin hustru uti enitiln-t, hvilket sa myeket vriKadt-,

att Daniel siikt hustruns vänskap oeli gatt med lionom samma
dag ut, fiiregifvandes vilja kojia at henne en ring, men när de

vore på vägen, excuserat sig ej kunna ca sa långt, utan gick

tillbakars hem. och han (Selitski) gick till capitein Sven Göthe,

hvarest ]j^n drack en gång. När han na emot 7 hemkom, var

Daniel drucken och afklädder, viljandes gå i säng, men när han

fick se honom (Selitski), brukade han en elak mun och Of^er-

honom med skamlöse skällsord och pa ryske språket veder-

stygglige och olidelige ordeformer, visandes honom fan i våld

ntnr gården. Hvilket allt han (Selitski) i f^^rstone fÖr skämt

optog, men sedan Daniel i-a hans frågan, om det allvar vore,

med ja svarade. sIol: han honom pa munnen, oeli Daniel st«itte

honom med knytnäfven i veka sidan och tng honom i strupen,

derraed de bade nederföllo pa en kista, och som han (Selitski)

såg sig ej kunna slippa, tog han till en dart, den han hos sig

hade, och stack några sting till Daniel, på det han skulle lös

*) Denne officer, som hade drltnjrit i det aeoaate livlandska kriffet ofh för

öfrigt var invecklad i äUkilliga rättegångar, synes hafva atalt den rväke ge»andteo

nära. Pt dennei tfitn begiran fSrordoadet hao till b«ikiel(iiingens praataf den
10 Oktober, ehiini det troddes, att han frenom sina »upptfig» itjort envoyén poc-

kande i frStra nm ceremonier och åstadkommit oenitrhet emellan lionom orh hans

förre preatat (Kådsprotokoll 1667, vol. Bergenbielm, foll. 403, 441 vol. i^iaui,

fol. 411). Holtsbasen hade redan 16S2 varit prestaf f5r den rfsha lefotioii, som
t!;! ir i Stockholm [ Muscnviticn : Protokoll nnLT^ende rv^ka leirntioner till Svcritre

166:j). Tran<latorn Barckhusen hade den 8 September 1667 hlifvit förordoad till

• inspektor öfver rysaegSrden och tulkarne», men redan inom en månad besvnrade

sig de ryske köpmiinnen hos Kongl. Maj:t. "ntt han dera mvckct ohötUgt skall

handten samt med skällsord offendera* (RådsprotokoU 1667, vol. Franc, foll.ai7,410).
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komma; Daniel ropado hiistrusystren skulle hjelpa sig, da han

»'ontinuerade med några styng, och skuIU- han pa timan dö, kund»'

han ej veta huru i)i2an fick hugg». Uau tillspordes derpa at

rätten, »om han af denne sin relation icke i sitt samvete vore

Öfvertygad vara baneman till Anastasii d<)d». Han svarade »vara

saot hvad han hade bekänt, visste ock v&l, hvad Sveriges lag

i detta mål krafde, och att hans stund snart vore kommen; hvad

nit lagen förmådde och Kongl. Maj:U vilja ftr, underkastar han

sig gema, kunde likvisst icke alldeles hålla sig f5r oskyldig, ej

heller f5r skyldig, emedan det kostar hans \\f», Derefter befalde

rätten »parterne taga sitt aftröde», och »efter mojjet betänkande»

afkunnades den 26 September »borgmästare och rads resolution

angaen<le dräp» i målet »cniellun Maria Yalentinsdotter, salig

rysstolken An«asta.sii efterlatne enka, kärande, och ryske kans-

listen Ivan Alexandrioff, den sig ock kallar Gregorij Karpotf

Kerteijserin, svarande»: »Emedan såsom ryske kanslisten Tvan

Alexandrioff Silitski, den sig ock kallar Gregorij KarpofI' Ker-

teijserin tillstår och bekänner sig den 25 Augusti uti dryckesmål

stuckit sin värd Daniel Anastasius med en poignart några styng,

sedan han af honom tfrfilad blef, hvaraf han efter 14 dagars

förlopp döden lutit, alltså kan denna rätten hans lif ej forskona,

ntan efter Gnds och Sveriges dfimer honom till döden, re-

mitteraiides härmed saken till den hiigloflige konsil. hoti ätten»

Af detta utslag framgår, att Kotosjichin fäldes uteslutande

pa grund af sin egen bekännelse, utan att likväl rätten ansåg

sig böra taga hänsyn till de af honom anförda omständigheter,

som i någon mån kunde anses minska hans brottslighet. Vidare

ser man, att denna dråpssak uppfattades väsentligen såsom ett

mål emellan banemannen och den dräptes arfvinge. Enligt då

rådande rättspraxis kunde icke heller någon benådning gema
komma i fråga utan målsegandens begifvande. Vare sig att

enkan ville afvända alla för henne sårande misstankar eller hon

verkligen drefs af uppriktig hämndkänsla, yrkade hon lagens

strängaste straff, och Kotosjichin tyckes icke heller hafva an-

hållit om nad, vare sig hos sin motpait eller hos Kongl. Maj:t.

') (UdhaiarkireU »Protocollum criminale pro anuo 16G7 ,
tydligen ett koit-

c«pt, htraraf fregmeBten finnat Itrioffttrodda bir ocb der; något r«novereilt eient-

\i\*r fins icke. Detta nrki\, nf ofinflix viijt hSile för rättskipiiinsreiis och for

Storkholms stads historif», är af brist pil ntr^mmc i ett högst otillfrcdssfiiUande

ikick. TilU ridare må man likviil hoppa», att dess skatter åt minstone icke på

IfDt fSriiMtadt aatt måtte förfaras.
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Politiska omständigheter gjorde äfven bans belägenhet så godt

som hopplös. Till Stockholm hade nyligen anländt en »tsarens

afskickade», som hade i uppdrag att anfSra svåra klagomål emot

de svenske rosidenterna Lillienthal och Ebersköld. Vid denna

tid närmade sig undorliandlingarna cnifllan Polen och Ryssland

till ett lyckligt slut, och af oro ih-irttVcr var svfuska rogeringen

mer än vanligt angelägen om att genonulritVa sin länge närda

plan att uppträda såsom »mediator». Det ryska sändebudet erfor

snart, hvem dråparen på Södermalm egentligen var, och tog genast

sina mått och steg derefter. Redan den 10 September, således

samma dag, som målet Tar före vid kämnersrätten, berättade

Sten Bjelke, då ledamot af kanslikolleginm, i rådet, att »en

sven8k(!), som tillförene hade tjent så i Polen som i ryska prica-

zet, är för en tid sedan recommenderader Kongl. Maj:t och således

antagen, emedan han skulle vara informerad nti deras kansli. Nu
hatVer han nyligen bcLiatt ett draj», och blifver alltså honom svart

att undgå diUls.stiatV, men nu kommer ryske gesamlten ocli anhåller,

att VKUiälte jierson såsom en ötverliipare matte < \traderas. livad

härpå nu skall svaras, begärer han fa veta Kongl. Majrts reso-

lution». Man beslöt, att ^emedan såsom mandråparen intet är

immediate koromen ifrån Ryssland och, som mest är, hafver här

begångit ett dråp, då skall han här in loeo billigt derföre plikta,

och således ingen extradition bevisas» Den 30 September

berättade drotseten (Per Brahe), att »den ryske poalannik (sände-

badet) hafver varit hos sig (Brahe) och der mest begärt, att

den öfverlöparen måtte extraderas. Derpå svarade han, att

emedan han hafver begått ett groft mord här på sin värd, så

bör han ock här vederbörligen stratlas, trodde icke heller, att

tsaren skulle lida en sådan man uti sitt land, men sade ändte-

ligen, att han skulle fa ett rätt svar deruppa. Det är skada,

att han (Brahe) förnimmer, det han (dråparen ) ett vackert verk

hafver under händerne, att han sig så skall hafva förgripit».

Rådet fann godt, »att hofrätten sknlle taga saken före, och der-

efter sedan resolveras»*).

Svea Hofrätts brottsmålsprotokoll för denna tid hafva genom
eldsvåda gått förlorade; i nedre jnstitierevisionens akter är äfven

för dessa år en Incka. Hnru KongL Mig:ts resolution till sist

utföll, är icke antecknadt i rådsprotokollen, men af hvad som

M Rad&protokoll 1B67, vol. FraDc, fol. 329 v. I marg. ir totedtMdt: »Sälitky*.

>) RådsprotokoU 1667, vol. Fnoc. fol. 368.
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förm&les om fiammankomsten den 21 Oktober, framgår, att döds-

domen blffrit stadfäst öfverståthållaren Axel Sparre »förfrå-

gade sig, när den ryske kanslisten skall exeqveras. Resolvera-

des: näst kommando onsdap;. llorr rikskansleren forti agade sig,

om icke kanselistcns cadavor sodan matte anatomisoras hiir i

staden eller ock till Upsala sändas, llerr riksdrotseten impro-

berade det alldeles, att icke ryske nationen matte sig deröfver

tdnurga. Herr Axel Sparre f/nmente, att det borde här in loeo

ske, emedan Olaus Rudbeckius bär år. Resolverades intet nå-

got yis8t9^). Dagen derpå var ärendet äter fOre i rådet »Re-

solverades, att ryssen, som för det begångne dråpet skall aflifvas,

&i dilation, så länge presterskapet knnna gi^a bonom någon

fullkomlig information om vår religion, till bvilken ban förklarar

sig vilja träda. Imedlertid kan den ryske envoyén lemna någon,

om han sa vill, här qvar att se, det han visst för sin missger-

öing vardor extMjvorad» -).

Dermed upplutra alla närmare uiHlerriittelsor, som kunnat

framletas rörande Kotosjichin i tillgängliga ofticiella handlingar^).

Af kanslikollegii kassabok för 1667 (pag. 97) framgår dock, att

ban verkligen >jMof justificerad», och att hans återstående lön

inbesparades. Barckbusen slätar sin berättelse på följande sätt:

»Den ryske religionen dfvergaf ban alldeles ocb bOll sig till den

latberska, ty ban böll ryssame sine landsmän för ett blindt folk

ati deras religionsväsende, efter ban ock något litet förr än ban

aflifirad blef, med största andakt i fängelset undfick Herrans

högvärdiga nattvard, och den blef honom communicerad af en

svensk capelian, vyrdige och vällärde herr Olof Potri Kråka,

betjenter uti Sancta.' Maria? kyrka pa SiMlormalm. Kn magistor

ifrån Prysson, som då var don tiden reetor schohT vid den tyska

försarolingon i Stockholm, benämnd magister Johannes Ilerbi-

nius ocb eljest väl erfaren i det polniske språket, bvilken ofta

•) RådÄprotokoll 1GG7, vol. Franc, fol. 438.
*) Rådsprotakoll lL)t)7, vol. Ber^renhiplm, fol. 464.
^) I OfverAtåthåilarcmbeteU arkiv »kalle man kunnat vänU att finna någon

nppWtoiog om éomeni erk«t&l]nd«. Men genom en ogaUring», tom företogs
år 1864, hafva alln äldre haodlingar, så när som på ett par registratur, blif-

Tit förstörda, hvarieenom ett rikt ooh oerfitUigt material, i ^nnerhet för fång-
rirdeDii historia, skafTati* ur väf;eo.

*) Herbiniof var en framstående tltolman och prest. Han förestod en akola
i sio hembygd, polska Srtiloicn, kom lfi67 våren till Stockholm su-om om-
bad för den evaogeliak-lulherska kjrkan i Polen, för att insamla penningbidrag
tfll deta VBdentSd. Han lemvade iiiart Sverige och gjorde vidsträckta resor i

vettra Boropa, meti återkom hit 1671 och blef di ånyo rektor for tjtka skolan.
Sedan lär han hafva tjenstgjori någon tid aåsom arenak legilioDapredikant i

BuL Tidtkri/t mU <>
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gick till honom i föngelset, tröstandes honom i denne sin be-

drdfvelsé med Gnds ord, gaf honom på sidlyktone (sedan han

framfaren var) detta berömmet, säjandes: obiii quam pOsnme,

Straxt han var decoUerad, fick han den hedersbegrafhingen, att

hans döde krop{) fördes genast tiH Upsala, der han blef anato-

micerad af herr professoren, höglärde mag. Olavo Rudbeckio,

hvilkens(!) benekotar skola an i denne dag sta dersaniniastädes

till ett monument u|»j)trädde ])a messings- och ståltrådar Sic

et ialem jinem habuit vita tSelitzki^ viri quondam roxolani in-

genio incomparabili».

Den olycklige moskovitiske öfverlöparen har fL')rsonat sina

felsteg genom den tjenst, som han bevisat sitt föderneslands hi-

storiska vetenskap. Den gamla svenska öfirersättningen af hans

arbete förtjenar väl att ntgifvas; den är i sitt slag ett minne

af vår stormaktstid och torde än i dag kunna läsas med både

nytta och nöje -).

Warszawa; dog sS-^om jirest i Graadenz 1676. Åtskilliga rfift iiiiirldign liri'f och

iolagor af hans hand fianaa i Stockholms sUdtkontistorii och Tjska korkans arkiv.

Han T«r en man af mycken lirdom ooh lisir ntgifrit flere skrifter (pl latin oeb
polska) nf teologiskt, kyrkohistoriskt och naturvetenskapligt iunehall, tryckta i

Stockholm, Köpenhamn, I trfcht m. fl »t. Schefterns. Surcin literafa, sid. .'U)8;

Ludeke, i>« eccletia teuionica Stockholmienåi (Lpd. sidd. 79, bO. Kast-

ner, Geschichte der Matkemtalik, IV, tidd. 449 ff.; Ench-Gmber, Encyclopadie,
VI, sid. 131, der äfren andra killor anföras. Hans namn förekommer i de fleata

utländska hiografiitka lexikon.

^) »Eder höggreflige excellens på det uoderdånigste och udnijukeste tackar

b&de jag och min kollega Hofvenius för den stora nid, tom cdofr höggrellige ex-

cellens v."ir faknlttt bcvi>te med det subjfcto nnatomico, »om vi nu genast flngo,

och är deu operation redan förrättad, och hafva vi uu ined de penningar, som vi

detfSre fingo, redan aekordemt med en konterfejare, som tIt sektion har redan

aftagit och den nu pcrfektionerar, nemligeu alla demonstrationer i lefvaodes stort,

dermed att bSde bepryda teatret som alltid att iiif<irmera medicinfr ef j-ht/xicet

ttudiosot*. Olof Kudbeck till M. G. De Ja Gardie den 7 Noveubcr 1667 (Uiks>

arkivet, Aeademiea). Af Rndbeeks anatomiska preparat fins nomera intet qvar i

Upsala. I forctali-t till den för.sta ryska upplagan af Kotosjirhin* skrift yttra>*,

efter några ord om »de otyglade lidelser och det sedeslösa lefverne», som bragte

honom i forderfvet: «Trot« alla sioa sedliga brister lyckades h;in likväl under
sin Tisti;l>t' i Stockholm att fSrrärfra en ganska betydlig ryktbarhet, och lian vann
till och med nligra uamaknnnige aamtidas vänskap. Herbinioa och &adbcck voro
bekante med houom»!

Kotosjichins Sfversittare Olof Didrikson Barekhnsen, kallar sig Wiburgv'
Carelius; år 164!i fick han ett stipendium af Kongl. MaJ:t för att studera rjnka
under translaforn Johan Roselins ledning, .sedermera arbetade han Innge i kan-

sliet fäsom biträde vid de ryska akternas tolkning, ur 1662 blef han faktor vid

det svenska faaodelshofvet i Novgorod, ntnimndes 1664 till translator i arkivet,

dog 16S7 (Riksarkivet, Strödda handlingar rörande R\8 land i 17:de och 18:de

aeklen: Ryske traoslatorer). Den ryska originalhandskriften har varit i den grond-
lige slavisten Johan Gabriel Sparfvenfelts binder; han har deri gjort några an-

teckningar pS ryska. Bedan af Nicoluus Hergios, i hans afhandling De ttatu ec-

clsiif et religionis mofcoriticai (Stockholm 1704\ !>id. 26.'> åberopa'' bland för-

tattare om Ryssland: Alexander Selttski Moacovita et Scriba Canceliarice, cujut
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Ett litet utdrag må hfir meddelas till prof. Sedan förf.

(kap. IV, 24) berättat, att de moskovitiske legaterne ofta lata

i protukollen anteckna »zierlige och kloke ord», som de aldrig

i verkligheten talat, for att svikligeo tillvinna sig tsarens gunst,

fortsätter han sålunda:

»£n fråga. Hvarföre de understa sig sådaDt att göra?

Svar* Derföre sker det, att den rvske nationen är af na-

turen ett bögdragit folk och ovanligit i politiesaker, ty i hela

det landet hafVas inga goda öfningar, ej heller vilja de väiga

sig till något annat fin på hö^ftrden allena, iUm till vederstyg-

gelige ting, hat, afiind och or&ttfilrdighet hafVa de Inst, hvarföre

de förmedelst deras olfirdhet tala väl mycket, som vidrigit är,

och lika MjHi med deras snällhet befordrandes sin sak, i det de

»itVerila (tala fortare än) andra, llvaraf kommer, att de nnder

tiden firneka o<'h vederropa sine ord eller vrida ocli vrängia

dem i vn annor mening; dcrtill med, när de sålunda återkalla

sine ord, da skjuta de skulden på translatorerne, lika som de

Micrt. Sueff^um in Archico Reg. asservittir. Hic $ua conscripait Holmiif 1669

H alio nomine audit Griyon Carpofton Cotossichin. Mtcrt. liuthtn. in hiölwth,

8p0rfm*mfeldiana. Det oriktigt årtalet tyckes fara htmtadt fria daterlsgen af

den ena af de i Riksarkivet förvarade bandäkrifteroa af öfverpilttninicn. Hustif

III kände äfven tilkaruo af KotoajicluD» handskrift ock underrättade deroni Ka-
tarina II, som ämnade lita aftkrifva den (Grot, Jeåoferfita // I Guttav III, Pe-
taraknrg 1877, eidd. 48, 49). Sedan bokeu en plng blifvit tryakt, har den blifvit

känd och befTRirnail ufven utom Uys-lami. Sa t. ex. är Hermanns terktiiu^ af

den r/ika förvaltaiugeo nå IGOU-talet {Geichichte Russlands, 111, aidd. 651 fif.,

711 ff.) nSatao helt och hållet grundad pt Kotoigiehin, hvara ord doek icke i allo

torde hafva blifvit rätt förstuilda. Vi vilja bär endast pSneka ett par rnitstag,

som väsentligen inverkat pu Hermannn appfattnini; af den moskovitiska adelns

»taliniag. Kotosjichin säger (kap. Il, 12), att adeUkap (dvorianstvo) icke gifves

åt någon »af borgarefolk och af prestera och af böndera aöner och af bojaremaa
ondcrhafvande (iz bojarskich liudej)», men att om nSgon af dessa kla*';rr Irltcr

ain son träda i tjenst vid de nyordnade värfvade regementena (saldati/ och rtjtarj/J

éllar alaoai akrifrftrt i prikazerna eller •sitom nåfton aaaaB ttarens man», och

Offi deitse deraa aSner genom »\n tjenstgöring förvärfva »län och arfvc:;<id^ ' fj>o-

mtådn i vottjiny), då »tippstar deraf eu ndrliz iitt • (i o( togo pniilet dtuivianskoj

rodj, ehoru hvarkca adeJsbref eller skuldcmurkeo utdelas, ulan endast bref pä
ritteo till godsen. Hermano har na (sid. 722) Sfvertatt b<^ar§Uj€ Undi med »Bo-
jaiankindcr ' och sSlcde-* trott, att dcrmcd Ssyftas do bekniite ftoiarslriyV (»bo-

iar-iöner» i gamla svenska handlingar), hvilka utgjorde ett i*]ag8 lägre frälsentand,

uppkoinmet dels af med kronojord belönade krigare, dels af de förnämare ätter-

nas afkomlingar, i den mån dess:; i följd af hemmanens förminskning genom nrf*

skiften irkt- niaktnde UfipebSlln full ni^stjeust såsom adelsmän (drorinni) Vidare

tolkar Uermaou de efterföljande ordeti si: »Uud daher kam der Stånd der Dwo-
fiae*, eharn peiått ir ett tydligt praeseos, och rocf aldrig kan betyda annat in
»Ut», på detta sätt Ar hin, i strid mot alla historiska vittnesbörd, & ena »idan

en allt för skarp skilnad cruollan drorinnc och d^ti bnjnrthijf , och å andra siJan

en oriktig föreställning om den ryska adelns uppkomst i allmänhet, enur dvoriane

xtMt icke ntealatande birttamnade frio tsarena ^enitooiiB. Sn nirmara ntted-

ning af deasa fSrhUlaadan kan icke hår lemnat.
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hade det faUkeligen och yrångvist nttydt eller förtolkat. Skulle

no alla deras ord blif^a grant protokoUerade och de stå der-

före sedan, så finge de ingen annor lön för sin tjenst, ftn som

här nedre förmäies i den 28 punkt (knut, förvisning till Sibi-

rien o. s. v.).

nr)frt liegatVade läsare! Du ma intet förundra dipr på, när

du detta öfverläsandes varder, ty det hafver och förhaller sig

alltså i sanning, såsom förmäles. Orsaken dertill är, att de in-

tet forskicka eller betro sine barn att resa och vandra uti Mm-
mande herrskaper och l&nder, till att lära och blifVa Tana och

skickelige vid något godt, emedan de befrukta sig, att när deras

ungdom komme uti främmande länder, de då snart vore bevekte,

förmedelst den goda friheten, som annorstädes brukas, item måtte

de lätteligen bevekas af främmande manier och trosOfningar, att

de ju doraf skole öfver^ifva sin eijen religion och vedertaga en

annan samt sodan hatva ingen liingtan att rosa hom och till

siuv tV)rvandter igen. Dorfiire tillätes intron af muskovitorno att

resa i främmande land, undantagandes dom allena, som tsaren

brukar till att förskicka i nagre sino värf, och en part af köp-

männeme med deras varor, hvilke köpmänner, när de i sådan

occasion förresa af landet, måste hafva sine visse passbord med
sig, och de samme måste gifva en skrift ifrå sig och ställa en

real caution för sig (att återvända)».

Rysslands afspärring från det öfriga Europa kändes allt

mer tryckande för moskoviteme sjel^e. Med landsflyktingens

bitterhet talar Kotosjichin å det slägtes vägnar, som trettio år

senare, med eller mot sin vilja, rycktes ur sina gamla vanor af

Peter Alexejevitj.
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De äldsta Statsutskotten

och beskatiniiigsrätten pä deratö tid.

Af

E. T. MOKTÅlf.

Då 1772 års Regeriogsform (i 2 §) gifver gällande kraft

id sin sida åt Landslagens Konangabalk, men (i 39 §) för-

klarar alla andra från år 1680 såsom grandlag ansedda stad-

gar (utom privilegier) »afskaffade och förkastade», så erkänner

den dermed »svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta»,

men icke den utveckling, som frihetstidens grundlagsstittuing

med ledning af förut vunnen erfaronhet gitvit åt denna rätt.

Anda till 1719 innebar beskattningsrätten icke någon magt

att fastställa och kontrollera statens utgifter. 1 enlighet der-

med är ock den beskattningsrätt, som 1772 års Regeringsform

tillerkänner Riksens Stdiuler, hafvudsakligen inskränkt till en

skattebevillningsrätt. I olikhet med frihetstidens grundlagar med-

gifver den folkets representanter ing^n rätt att bestämma stats-

medlens användning, icke heller någon verklig kontrollerande

magt öfVer styrelsen. Och äfiren bevillningsrätten var enligt 1772

ars R. F. ofullständig och framför allt icke omgärdad af tillräck-

liga garantier.

Rådet tillsattes af och var ansvarigt f()r »konungen allena»-;

denne var i allmänhet icke ens ftirbiinden att inhemta dess ;•(/(/.

Afven kolIeLrierna voro )>konungen allena ansvariga»; ocli )in(za

andra protokoll än de som rörde de ärenden, hvilka K. Maj.t

med Riksens ständer ötvervägt, kunde af dem äskas eller tiU

dem dfverlemnas». (§§ 4, 12, 32, 49).

Ständerna egde att sammankomma endast då de af kon-

ungen kallades. 6 § i 1720 års R.F. stadgade att »K. Maj:t

icke egde pålägga några krigslgelper, gärder, tullar, utskrifningar

och andra afgifter utan Riksens Ständers vetskap, fria vilja och

samtycke». 45 § i 1772 års R.F. innehåller samma stadgande
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ordagrant, atom att den framför ordet »gärder» inskjuter »nya»,

samt nteslnter ordet »tullan».

5 § i 1720 års B.F. tillägger, att K. Maj:t ej heller finge

»sträcka dessa afgifter till längre tid än som de efter sjelfVa

bevillningarnas tydliga innehåll komme att utgOras». Detta

stadgande är ateslatet af 1772 års gmndlagsstiftare, som i strid

med hvad som egt rum äfven under 1600-taIet, till och med
under envaldstiden, icke ansäg bevilluingsratten biiia inbeirripa

liitt att sitva bevillningarna blott för en viss tid. lliireniot an-

tordeji v;il med allt skäl af oppositionen, att till beviliningsrätten

borde höra att bestämma icke blott bevillningarnas storlek, utan

ock den tid som de skulle utga, och att, om de deremot måste

sättas från riksdag till riksdag, så skulle konungen de facto

bestämma bevillningstiden och således dela bevillningsrätten

med ständerna. Konung Gustaf III gendref detta dermed, att

då 38 $ R.F. tydligen utstakade, att »ingen, (6t hvad orsak det

ara måtte, hade magt att sammankalla riksdag utan K.

Maj:t allena», utsättandet af annan tid än till nästa riksdag vore

»en illusion af grundlagen, som direkte skulle kränka konuncjens

rätt uch stoja regeringssättets <^rundfr». Sa lydde det svar. som

vid 1789 ais riksdal! af K. Mnj:t nafs jia adelns hemställan r»)-

rande bevillniii^fns tid samt intordt-s i Modi-fs f()rfattninLi:ssam-

linii, likasom om det varit en autentisk L^rundlagsförklaring. Allt

ifrån början af sin regering omfattade Gustaf III den sålunda

uttalade grundsatsen; För att rätt bedöma konungens uppfattning

af denna vigtiga fråga, bör man ihågkomma den oro han måste

hysa f6T fSmyandet af utländska magters inblandning i riksdags-

ärendena, och att den forne partichefen Fersen på tal om ett

1778 väckt förslag aU fastställa bevillningen för viss tid gjorde

Ilande, att detta icke borde ske, så länge den generation lefde,

som sysslat vid riksdagarne med främmande hots penningar, och

de personer sute i grannländernas ministerer, som genom kor-

ruption tagit sig ett sa stort välde i Sveriges inre angelägen-

heter.

Enligt 1772 års R.F., likasom efter den af år 1720, kunde

konnnnen icke börja anfallskrig utan ständemas samtycke, men i

händelse af anfall emot riket egde han utskrifva gärder; enligt

den sistnämnda grundlagen dock blott, »till dess Riksens Ständer

kunde sammankomma»; hvaremot efter den förstnämnda stän-

derna borde sammanträda och de nya gärderna upphöra först
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Dir kriget upphört. Riksdagens sammaDkomster skalle enligt

46 $ i 1772 års R.F. ej vara Iftngre &n hOgst tre månader; vid

den tiden knnde konungen »riksdagen afkunna och st&ndema

kvar till sin ort hemskicka; vore i sådan händelse ingen ny

bevillning faststftld, skulle det förblifva vid den gamla». Intet

stadgande fans i 1772 ars R.F., som fiirbjöd konungen att upp-

taga statslån och derigenora kringgå riksdagens hcskattningsrätt;

och den <:ainla riksgäldens förvaltning, som 17(36 blifvit inforlif-

vad med Statskontoret, kom nu med detta i konungens hand.

I 24 § af 1772 års R.F. påbjudes, att statsmedlens dispo-

nerande och utdelande skulle höra under Statskontoret, att staten

skalle årligen och tidigt inrättas och 1696 års stat dervid till en

iftttelse och grund tagas, samt att bemälte stat icke finge öf-

verskridas eller förökas, med mindre K. Maj:ts och rikets bästa

sådant fordrade. Allt detta är ordagrant afskrifVet efter 1720

års Regeringsform, 31 §, men denna §:s nästa punkt:

»Uti staten blifver icke allenast eji viss summa handpen-

ningar till Kongl. Maj:ts enskilda behag och dispo>ition leninad,

utan ock årligen en summa anslagen till extra utgifter, hvilken

senare af Kongl. Maj.t med råda råde kommer att disponeras,

htforvid i akt tiges^ att utgifterna alltid lämpas efter inkom-

sUman; har erhållit fidjande väsentligen förändrade lydelse:

»Uti staten blifver icke allenast then tnssa summa hand-

penningar, som redan är till Kongl. Maj:t8 enskilda behag och

disposition lemnad, utan ock årligen en summa anslagen till

extra utgifter, hvilken anordnas efter KongL Majits befallning^

underskrifven oeh hrhörtgen kontraeignerad^ allt efter ihe insfruh-

tioner, Kongl. bref orh förordningar^ som redan utfärdade äro

tller hädanefter utfnrdasty. Denna förändring är i hög grad

karakteristisk t<>r (iustaf lITis sätt att gå till väga såsom

grundlagsstiftare. Statsregleringen blef således 1772 konungens

ensak. Under frihetstiden deremot blef, enligt 1720 ars instruk-

tion tor Statskontoret, riksstaten årligen granskad och uppgjord

af en statskomroission, hvilken väl bestod af högre ämbetsmän,

men i likhet med rådet och ämbetsverken var ansvarig endast

inför ständerna, och egde dessa, då de voro samlade, att revi-

dera statsverket och »afsluta» staten. Då statsverkets angelä-

genheter betraktades såsom hemliga, handlades de på stän-

demas vägnar af sekreta utskottet, hvilket ombesörjde denna

uppgift genom sin afdelning, statsdeputationen. Ständerna sjelfva
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skulle dock besluta om nya utgifter, men i detta likasom i an-

dra fall ingrep det mäktiga utskottet stundom i deras rätt.

50 § af 1772 års R.F. stadgar födande: »StaUverkeU till-

stånd uppvisas åt Riksens Ständers ntskott, på det att de må
inhemta, att penningamk blifnt brakade till rikets gagn och

b&sta»; och innehåller sålnnda löftet om ett statsutskott, men
angående arten och omfattningen af dess statsrevision stadgar

grundlagen intet. I densamma var tor öfrigt icke bestämdt,

huruvida ständerna egde att efter behafj tillsätta utskott, men
blott att de hade magt att utiiiiniiia ledamTtter »\ de utskott,

mé^d hvilka Kongl. Maj:t ville (ifverlägga om de ärenden, som

honom syntes hemliga hallas böra», och att åt dessa voro »aU>

deles uppdragna alla de rättigheter, som Riksens Ständer sjelfVa

innehade». Så stadgade den märkliga 47 §. Man kunde på
grand häraf sätta i fråga, om ständeraa äfven i de mål BegB-

ringsformen dem tillerkände knnde af dessa hemliga utskott

företrädas. I 50 §:ns ordalydelse fans knappt något, som hin-

drade konungen att låta statsverkets uppvisning ske infttr ett

dylikt hemligt utskott. Man åberopade väl deremot, att under

ordet »de» måste förstas ständerna sjelfva i motsats till deras

utskott, men riktigheten af denna ui)pfattnina kan icke af"^'jordt

bevisas ur det »bokstatliaa innehållet)^, efter hvilket enligt § 57

Retrerinizstbrmen skall tolkas. Banken skulle enligt 55 § för-

blifva under ständernas egen värd: skulle tilläfventyrs ett så-

dant utskott äfven kunna med konungen besluta om dess grann-

laga angelägenheter? Under ftihetstiden hade bankoväsendet

handlagts af sekreta utskottets afdelning, bankodeputationen, lika-

som statsverket af statsdepntationen; och i sjelfVa verket var

47 $ en gengångare af den illa beryktade sekretessen och möj-

liggjorde en tillämpning af densamma, som kunde efter sig före-

teende omständigheter ganska vidt utsträckas.

Så mycket lättare kunde detta ske, som den riksdagsord-

ning, hvilkfMi blef gällande under 1772 års statsskick, blef den

gamla ofullständiga från år 1(317, som konungen (i anledning

af ofvan anf()rda stadgande i 2 § R.F.) atergaf laga kratl i

Stället för den af år 172.'^, ehuru den torra i vissa fall stred

emot Regeringsformen och således icke i allo kunde tillämpas.

Hon gaf konungen rätt att taga del i ständernas förhandlingar;

hon kände icke något annat initiativ än hans och berättigade

honom att, om ståndens meningar icke kunde förenas, af dem
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taga hvad honom bäst syntes. I 38 § af 1772 års Rp2orin^.sforiii

heter det, att »ständerna skulle sammankomma att rädsla med
K. Majit om de ärenden, för hvilka K. Maj:t dem samman-

kallar»; men 42 $ glfver tydligen äfven ständerna rått att väcka

lagförslag. Horn ståndens rOster sknlle beräknas, eller hura

maoga stånds samtycke fordrades för åstadkommandet af Rik-

seas Ständers beslnt, yar i Regeringsformen icke bestämdt, ntom

att 52 { stadgade, att inga nya ståndsprivilegier skalle gifVas

utan alla fyra ståndens samtycke. Då samma paragraf tillika

innehöll, att K. Maj:t skulle bibehålla .stånden vid deras gamla

privilegier, och 39 §, att hvar ocli en skulle åtnjuta sina lagliga

riittiiiheter och välfangna privilegier, sä syntes allt nytt gynnande

i beskattningsväg af ett stånd pa de öfrigas bekostnad vara före-

bygdt och konungen vara förbunden att låta hvart stånd efter

gammal sed bestämma sin egen bevillning.

Redan vid slntet af 1772 års riksdag lyftes några lätta

flikar af den slöja, bvari dels saknaden af stadganden, dels orda-

lydelsen af vissa sådana i den nya grandlagen hade lyckats

dölja dess stiftares tankar.

Den 25 Angasti, således blott fyra dagar efter dess anta-

gande på rikssalen, voro ständerna åter sammankallade till ett

nytt plenum plenorum för att mottaga K. Maj:ts propositioner.

Dessa innehöllo, »att ständerna matte komma ufverens om den

allmänna bevillningen och, under särskild titel, om begrafnings-

och kröningsbjelp ; att dä K. Maj:t icke kunde veta, huruvida

dessa tvenne artiklar jemte statens vanliga inkomster skulle

förslå till rikets bebof, ständerna skalle af de tre banken vår-

dande stånden utse vissa personer, med hvilka K. Maj:t kände

öfverlfigga om de utvägar, som för en sådan händelse kände

ridtagas, hvarvid någon hemlighet blefre nödig; samt att rik-

sens ständer måtte, genom vidtagande af författningar om deras

bank, sätta den i stånd att ju förr dess hellre bidraga dertill

att penningvtMket blefve aterstäldt i dess lagliga ordnins». K.

Maj:t begärde ständernas underdåniga utlåtanden harötvtT sist

inom fjorton dagar. Enskildt lät konungen fiirsta, att inga andra

ämnen tiuge komma under (»fverläggning än de som af K. Maj:t

meddelades ständerna, och att hvarken sekreta utskott eller de-

potationer vidare existerade.

Ständerna hänsköto den första kongl. propositionen till ett

»stats- och bevillningsntskott», bildadt af den förra statsdepnta-
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tionen jiiinte tva af l)on(lestaiidet utsedde ledamöter, den sista

till Ijaiikodeputationen under namn af »bankoutskott». Det senare

utskottet besl(>t att liuf\ udsakli;zen vidhålla baiikodeputationens

den 14 Juli till sekreta utskottet atiatna finansplan, dock med

den förändring, att tiden för realisationens verkställande icke

skalle fastställas till 1775 ars början, utan K. Maj:t få rättighet

att derom bestämma. Men adeln besldt att till K. Maj:t öfver-

lemna utskottets finansbetftnkande med anhållan, att han efter

bankofullmägtiges hörande t&cktes förordna om rikets finans-

och penningeverk. Borgarståndet antog visserligen för rin del

en af dess ntskottsledamöter föreslagen finansplan, som åsyftade

att fiirdröja realisationen, att verkställa den icke på en gång,

utan snianiniioni, och att göra den beroende af handelsvaizens

ställning, nu-n da proste- och bondestanden instämde i adelns

beslut, biff detta Uiksens Ständers. 1 riksdagsbeslutet inntdialler

9 § pa grund häraf att »Ständerna till K. Maj:ts forsorg ufver-

lemna, hvad bankoutsk<Utet i denna delen föreslagit, med an-

hallan att, sedan bankofullmägtige, hvilka blifvit instruerade att

gå K. Maj:t till hända pa sätt som enligt bankotorfattningama

kunde med bankens säkerhet och styrka förenas, blifvit hörde,

K. Maj:t täcktes vidtagande åtgärder, som kunde leda till det

länge åsyftade ändamålet, att penningen måtte blifva ett säkert

och fast varumått och verkligt mynt erhållas i rörelsen».

Stats- och bevillningsutskottet afgaf förslag om fortsatt ut-

görande med obetydlig förändring af den vid näst föregående

riksdag gifna allmänna bevillning under 1773 och deri-a frdjande

år till och med utgången af det ar, då nästa riksdag komme att

sluta, om krönings- och begrafningshjelp att utga under aren

1773— 7G med ett mot en tredjedel af den allmänna bevillningen

svarande belopp, afgift till fond för medicinalverket, m. m. Bor-

garståndet gjorde ett vigtigt tillägg till den af utskottet före-

slagna bevillningsförfattningen, då det beslöt, att i fall konungen i

anledning af bankoutskottets betänkande ^) skulle i afseende på en
hotande hungersnöd alldeles förbjuda brännvinstillverkning, af-

giften derför skulle af ståndet likafullt utgöras. Adeln instämde

') I dea af banlcoatskottet föreslagna, till K. Mnj:t uf sttiodcrna aflä(iift.tkrif>
velflen hefer det i ofvanberördii nfsccnde: »Erfnrpnhcteii bur väl vi^at, att ett
allmänt förbud emot bräaDviuäbruuuiDg hittUU svlrligeo slätt att ?inoa, m«n all-
denstund eo besparing i tieoaa Sféen ir •! myeket bSfre af nSden, aoni den
nlgör den mest betydande omstiindiirheteo i rikshushSllniniren)» förbiittrinjj, f6r-
deusknll hafva' Rikaeiu ständer hemställa bort, om icke £. K. M. täektei
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genast tör sin del i detta iiicdiritVando. Prestcstandet var tvek-

samt och afbidade det beslut, som liondestaudet, skulle fatta, och

detta stånd fattade uttryckligen det beslut, att om husbehofs-

brftnoiDgen på landet biefve förbjuden, afgiften för allmogen skulle

apphöra.

Den 7 September yoro ständerna åter samlade på rikssalen

för att tiU konungen afgifVa svar på hans f5rsta och tredje

proposition. Landtmarskalken tillk&nnagaf på samma gång, att

stindema till ledamöter i det utskott, med hvilket konungen

förklarat sig vilja öfverlä^ga angående hemliga ärenden, hade

utsett de personor, som de anförtrott bankosakeina.

Följande dag til IkiinnairMfvo t;i liiiiinnen i preste- och borgar-

stånden, att konungen till dem f<>i klarat sitt höiin. niije ofver

adelns och borgarståndets beslut rörande brännvinsbevillningen

jämte sin åstundaa att äfven de begge andra stånden skulle i

denna delen bruka en lika precaution, samt att han i sådant

syfte återlemnat bevillningsförslaget. Prestema fogade sig nu

elter konungens önskan och afsftnde en deputation till bonde-

ståndet för att uppmana detta stånd att skyndsamt fatta beslut

i samma riktning. Oaktadt alla föreställningar af talmannen

och sekreteraren stannade bondeståndet ännu en gång vid sitt

första beslut och afsände talmannen fÖr att bedja konungen icke

onådigt upptaga detta. Men konungen svarade, att om ståndet

icke lemnade positift Ix-sked liäruti, nödgades han att ater lata

stats- och bevilhiiiig>utskottet sammanträda till detta ärendes

slutliga afgurande. Efter undfången del häraf lät ståndet om-

sider förmä sig att godkänna en af sekreteraren uppsatt pro-

position om bifall — med vissa reservationer. I den af stän-

derna den 8 September 1772 faststalda bevillningsförfattningen

har bondeståndets beslut följande lydelse: »Ehuru vi af bonde-

ståndet förut förbehållit oss, att i den händelse husbehofsbrän-

ningen på landet skulle blifva förbjuden, den derför åtagna af-

gitUn för allmogen måtte upphöra, hafVa vi dock vid nogare

eftersinnande härom förklarat var underd<iniga tanke, att om
K.. Maj:t skulle Hnna högst nödvändigt att uti tryckande hun-

gersnöd och spanmalshrist på vissa tider fiirlijuda husbehofsbrän-

oing på landet, bevillningen af allmogen ändock icke må min-

ridUga ftotingen tvmporella bräDOvinifurbud vlier ock pa ett eller aooat satt, allt

io« det fSr-godt ktn prtfrM, brtanflMbriDDingcn intkrinkt, al wui nöden
te krif^er».
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skas». I adelns och presteständets nämnes icke, såsom i de
två lägre ståndens, något om hungersnöd eller något annat vil-

kor för bevUlningens fortfarande i händelse af brännvinsförbacL

De tre ofrftlse stånden förl>ehålla sig i beviUningstad-

gan att om penningverket skalle innan nästa riksdag komma i

det fasta skick, att korsen blefve nedsatt och kunde kallas un-

der 46 mark kopparmynt för riksdalem, K. Mij:t täcktes låta

dem i^juta en Qerdedels minskning i den allmänna bevillningeD.

Adelns förbehåll är affattadt i de mera allmänna ordalagen att,

i fall statsverket eenoin K. Maj:ts atLiärder med penninirväs» luiet

skulle kunna unil»ara naizon del af denna bevillninii. K. Majit

frcr oniständi<j;heterna ville lata dem njuta natzon atkortiiing i

densamma. Liin- och betalnin^^saf^dften, sluttshjelpen, posttaxe-

och stämplade pappersafgiften samt kronans öfriga inkomster

skulle till nästa riksdag fortfara på samma sätt som de se-

dan sista riksdag blifvit utgjorda. Slutligen förbehålla sig stän-

derna på det kraftigaste, att hvad de sig påtagit icke måtte

lända till något inbrott i deras privilegier, fri- och rättigheter

eller till exempel i framtiden åberopas, ej heller emot ordaför-

ståndet i denna eller den förnyade förra bevillningsstadgau i

någon måtto förtydas eller sträckas

Samma dag som ständernas beslut om bevillninszen sålunda

kom till stånd, aflfuinade landtniarskalken i bankoutskottet

konuntrens lienilijia propositioner med tillkännagifvande af att

denne samma da«: väntade svar, alldenstund han den fid-

jande ville afsluta riksdagen. Den vigtigaste propositionen var

konungens begäran att utskottet skulle gifva honom ett »sär-

skildt kreditiv pä minst 50 tunnor guld till statsbristens fyllande

detta och de följande åren, att i nödfall nyttjas». Utskottet

beviljade ett kreditiv på 50 tunnor guld, men som icke skulle fa

begagnas »Ull statsverkets behof», utan blott i de »yttersta nöd-

fall, att riket blefve antastadt med utrikes krig eller af invärtes

oroligheter, och K. Maj:t behöfde vidtaga åtgärder för dess för-

svar». Vidare beviljade utskottet antieipationskreditiv att nytt-

jas (le tider af aret, då landträntorna icke inflöte, och medgaf

att 120,000 rdr specie skulle ärligen fa atleninas af kronans

hypoteker till bestridande af statsverkets utrikes behof, samt

att, sedan en liqvidation blifvit uppgjord öfver statens banko-

*) Om 1770 ån berainiog «e O. 6. MalnitrSin, Stenget poUtiaka kitCoria.

VI, • 190.
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sköld, räknad till den 1 September 1772, staten ej vidare sknlle

graveras merl intressen, utan alla inbetalningar afskrif^ras på

ka}»ilalet. Dercniot tV>rl)ehöll sig utskottet, att banken utan

vidare afkortniiiuar skulle ta tilljzodon juta de at" kronan öfver-

latna hypoteker samt hlitVa befriad fnin alla vidare lan och

förskott till statsverket, samt anhöll att den efter derom uifna

försäkringar till indragande och emot betalnine efter kurs skulle

1& émottaga allt bvad i subsidier riket ti 11 fö lie. Utskottet öf-

Terenskom om en helig tysthet och afsände till konungen de-

puterade med en om sina beslnt nppsatt promemoria, hvilka vid

återkomsten tillkftonagåfvo hans välbehag dfver utskottets svar.

Sa iotim var med stöd af 47 § R. F. beröringen mellan konnn-

fea och bankontskotten. Icke förr än den 12 Sept., tre dagar ef-

ter riksdagens afslutning, hann utskottet att justera och genom

deputerade till konungen atiemna underdåniga skrifvelser om
&ioa beslut.

Da adeln fattarie sitt bt'>bit om allniiiiuia bevillninfien, an-

modade ståndet landtmarskalken att frambära en vcirdsani Hire-

stsllning till konungen om angelägenheten af att viss tid utsattes

för densammas upphörande. Konungen villfor icke denna adelns

önskan, men afsåg väl att på en omväg gå henne till mötes, då
ban i sitt afskedstal till ständerna den 9 Sept. uttalade det

•hopp» han hyste att åter mottaga dem efter sex år ^).

1772 års riksdag följdes af vigtiga finansiella åtgärder å

konungens sida, af hvilka endast följande här må nämnas.

Redan den 11 Sept. s. å. lät han tills vidare förbjuda all

bränuvinsiiränuine: och försiiljninii och detta tVirbud fortfor att

eälla, ända tills brännvinsbränningen började l)edrifvas bir kro-

nans räkning, sedan don ar 1775 l)Iifvit ('L'(Miniät:tiL't fiirklarad

för ett regale. Den 8 Nov. s. a. utfärdades kungörelse om de

eftergifter, aom ifrån år 1776, da den nya ordningen skulle in-

träda, komme att fa åtnjutas i brännvinsbevillningen. Den 27

Nov. 1776 ntgaf konungen sin förordning om den så länge efter-

liogtade realisationen. Åberopande det uppdrag han af riksdagen

erhållit att om rikets penningväsen förordlna, påbjöd han, i strid

') Vi Ukm oämun, att i rikada^sbcslatet iihti- och bevillningsntskoltct om-
lt\u onder namn af stut*ut?tkottet. 1 utskottets den 27 Anjjnsti nfgifna utliltnndc

om bcTillQuigeii kallar det sig dock »jelft stat«- och beviiloingitutskottet. Muhunda
«fll« koBODgen ieke, att det teotre namoet tkalle bagagsM i riktdagabealDtet, enir

Re;;«-niik'<>rnrTiion emluxt talar om <li-t nttkott, f5r hvUkct Staten skolle nppvisaa,

ca icke om oågot bevillaiDgsoUkott.
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med bankofailmägtiges åsigter, att bankosedlarnes inlösen skulle

taga sin början med följande år, och återtog i trots af samme
fallmägtiges på ständemas instroktion stödda protest disposi-

tionen af de i banken h) potiserade kronoräntor under förklaring,

att liqvidationen mellan kronan och banken skulle underställas

ständernas pröfning vid nästföljande riksdag. Kursen faststäldes

till sjtecieriksdaierns gaiiizt ara värde, 72 mark, i stället för det

ursprungliga, HG. Pa denna lV»rordning ttiljde don af den G Dec.

s. a., som bestämde, att de kronans penningräntor och riksdags-

bevillningar, som voro tillkomne etter 1719, samt acciserna skulle

i enlighet dermed utgöras efter sex daler silfvermynt på riks-

dalern, men de äldre utgå efter tre daler, samt att en del

kontributioner skulle eftergifvas. Vidare faststäldes ny sjö-

tullstaza samt ny landtulls- och accisstadga, och öfverlätos tul-

larna, acciserna och vissa andra afgifter till en generaltullar-

rendesocietet, hvaruti staten sjelf ingick till en Qerdedel. Riks-

gäldens förvaltning afskildes 1777 från statskontoret och stäldes

under en särskild direktion, som fick till sitt förfogande vissa

bestämda statsinkomster; och en nv )>stan(li'Z stat» faststiildes den

24 Jan. 1778 att gälla lika som tillftirenp den af 1G!)G. 1 det föl-

jande skola vi se, i livad man de tinansirlla resultaten af dessa

djiij»t ingripande atjiirder och den tillökning i kronans inkomster,

som Here af dem medförde, ingingo i den uppvisning af stats-

verkets tillstånd, som det jämlikt 50 § K.F. ålåg konungen att

vid nästa riksdag låta försiggå.

Den förhoppning, konungen 1772 uttalat att om sex år fä

återse ständerna, gick under gynsamma omständigheter i full-

bordan, då han år 1778 åter sammankallade Rikets Ständer,

Riksdagen var nämligen då, såsom det heter i det den 9 Sep-

tember till stilnderna utfördade kalielsebrefvet, »till konungens

innerligaste tillfredsställelse beramad i den enda afsiL't, att de

med honom matte fa glädjas öfver fäderneslandf ts lyckliga be-

läg<'nh<'t hade inom och utom dess gränser; den stora och säll-

synta välsignelse, hvarmed sedan ständernas sista samvaro fä-

derneslandet biifvit bekrönt, så i jordens ymniga afkastning,

som i de iifriga anstalter, hvilka konungen sett sig föranlåten

att vidtaga, hade nämligen satt honom i stånd att mindre be-

höfva deras biträde Ull sin regerings understöd». Riksdagen var,

såsom Geijer yttrar, ett politiskt skådespel, som konung Gustaf

III gaf verlden och sig sjelf, och eger, såsom bekant, sin största
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betydeUe derati att • riksdagens former under det nya stats-

skicket nn blefvo nftrmare bestftmda. I detta afseende utgör

den ett vigtigt komplement till 1772 års riksdag.

Riksdagen var sammankallad till den 19, men öppnades icke

förr än den 30 Oktober. I början af det tal, som konungen da

höll pa rikssalen, framhöll han åter »den innerliga förnöjelse

han njöt, da han mottog ständerna utan att behöfva anlita deras

lyelp och understöd till rikets behof». Den 'M Oktober fingo

dessa i ett nytt plenum plenorum på rikssalen del af konun-

gens propositioner och af »de punkter om rikets invärtes till-

stånd»^ om hvilka K. Maj:t funnit fbr godt att underrätta

ständerna. Bedan följande dag, den 1 November» f5ddes riket

en kronprins. Denna glädjefdla tilldragelse blef en anledning

för konungen och riksdagen att täfla uti ömsesidiga artigheter

och en vigtig hjelp för konungen uti hans sträfvan att atiägsna

h varje moln, som visade sig pa riksdagens horisont. Han (ifver-

tog sjelf riksdagens högsta ledning och lyckades i sin afsigt

:

riksdagen fr»reter åtminstone för den ytlige betraktaren nästan

alltigenom anblicken af en klar och solljus himmel, hvars skönhet

endast synes förhöjas af lätta och snart öfvergående strihnoln.

Det var knappt mer än en eller ett par gånger, som oväder höll

på att utbrista.

Konungen uppdrog åt ständerna att bestämma den nyfödde

prinsens namn och lq*öd dem att genom deputerade stå fadder

rid hans dop, som försiggick den 10 November. Ett par dagar

derefter, den 14, beslöto adeln och presteståndet att vid Gustaf

Adolfs vagga nedlägga en faddergafva. Lagman Keuterholm,

som väckte förslag härom hos adeln, yrkade att beloppet genast

skulle bestämmas, men }>a hemställan af f. d. riksrådet och fält-

marskalken grefve Fersen beslöt adeln, att frågan om summan
och benoes anskatfande skulle beredas i ett bevillningsutskott af

alla fyra stånden. Den 17 uppträdde emellertid Fersen sjelf hos

adeln med den förklaringen, att då hvarken konungens riksdags-

kallelse eller proposition innehölle någon begäran om bevillning,

så kunde namnet bevillningsutskott hos allmänheten väcka upp-

märksamhet, hvarför namnet på utskottet borde förändras till

"deputerade att reglera den bevisade faddergåfvan». Dessa be-

dnt biträddes af de öfriga stånden. Bönderna gingo ännu längre

i fHkostighet. Konungens gunstling Elis Schröderheim, som hos

dem tjenstgjorde såsom sekreterare med biträde af skalden Bell-
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man, förmådde deras talman att föreslå unslags beviyande till

höjande af koDongeDS bandpeoningar och till ersAttning för hans

med anledning af ständemas sammankomst och kronprinsens fö-

delse ökade utgifter, äfirensom till en hemgift åt hertig GarL

Dessa förslag antogos genast af bönderna och sedermera af de

öfriga stånden. Slutligen förenade sig äfyen ständerna om ett

från prästeståndet utgånget förslag att iliaiikomma drottnin-

gen med na<jon L^afva. Ferson ainii.iikte vid dessa proposi-

tioner, att da konungen ensam egde att ffter sitt välbehag för-

ortina om användniniien af alla rikets inkomster, ständerna borde

i sättet att frambära bevil 1 ningar iakttaga varsamhet, och icke

sjelfva på dem sätta sådana titlar. Alla dessa propositioner

hänskötos emellertid till faddergafveutskottet, och man gjorde

sig nnderr&ttad om konungens nådiga vilja, innan utskottet skred

till besluts fattande.

Redan i det tal, hvarmed konungen öppnade riksdagen, hade

han tillkännagifvit sin afsigt att, s&rskildt med anledning af den

1776 påbjudna realisationen, meddela sig med ett bankontskott.

Den 17 November antogo de tre stånd, som iraranterat ban-

ken, ett af Fersen framlaizdt fiirslai: till instruktion för det blif-

vande liankoutskottet, alfattad i 7 jmnkter. Detta förslaii val-

lade det enda väsentliga afbrottet i det lugn, som syntes rada

vid riksdagen. Konungen upptog det synnerligen illa och sökte

den 20 Nov. genom sina förtroendemän förmå stånden att upprifva

sina den 17 fattade beslut och ändra instruktionen i det syfte

att, om K. Maj:t funne för godt att med bankoutskottet ingå i

någon ÖfVerläggning, det skulle st&lla sig till efterrättelse 47 §

Regeringsformen. Då landtmarskalken, för att befordra fram-

gången af konungens önskan, påstod sig i föregående plenum

icke htSva gjort proposition om att förslaget skulle antagas de-

tinitift, utan endast )4ill iiäiniare öfverseende», framkallade Fer-

sen såsom vitne emot honom riildarhussckretrraren, och efter den

mest stormiga öfveriägguing beslöt adeln att »anse saken såsom

åtgjord».

Då icke heller prestestandet ingick pa någon ändring i sitt

redan fattade beslut och motstånd mötte ;ifven i borgarståndet,

måste konungen tillgripa en annan åtgärd ot h delgaf den 24 Nov.

genom hofkansleren de två sistnämnda stånden sin begäran, att

bankontskottets instruktion måtte blifva lämpad efter 47 § Re-

geringsformen. I borgarståndet fick hofkansleren det svar, att
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*taii<let »varit nog lyckligt att liksom af sig sjelft hafva före-

kommit konungens vilja». Det hade nämligen före hofkanslerens

ankomst beslutit att till instruktionen tillngga en 8:de § i sådant

syfte. Presteståndet biföll strax borgarståndets beslut. Adeln

var icke sammankallad den 24, men i dess plenum följande dag

föredrogs borgarståndets protokollsutdrag om dess beslut i saken.

Fersen tillstyrkte nu adeln att biträda detta beslut, alldenstond

protokollsatdraget icke fttresloge någon ändring, utan blott ett

tillftgg till instruktionen, och han blifVit underrättad, att kon-

nogen ville meddela utskottet något, som han Önskade skulle

vara hemligt, samt 47 § Regeringsformen i detta fall vore tyd-

lig. Sedan en annan medlem af oppositionen ff^rklarat sig »anse

för en skyldighet att nu lyda konungens vilja», bifölls tillägget

utan vidare öfverläggning, äfvensom den fran konungens kansli

fijrt-slagna ed, som utskottets Itdamöter skulle atliigga, hvaruti

ständerna icke ^orde uunan töräudring äa att utskottets instruk-

tion deri blef åberopad.

I Fersens af trycket utgifna »Historiska skrifter» (Qerde de-

len sid. 86 o. ff.) berättas om det märkliga samtal, som han den

22 November hade med den emot honom för hans åtgOranden i

ftåga om instruktionen högeligen uppbragte konungen. Till-

lägget framställer Fersen der såsom olämpligt och onödigt, men
säger att det »dock icke kunde verka något betydligt ondt, då

de f^iregående sju paragraferna förblefvo orubbadeo. Vi lemna

derhän, om detta kan vara Fersens verkliga tanke. Biskop Wall-

qvist omfattade den motsatta asiaten, att »da hankoutskottet här-

igenom qvalificerades till ett hemligt utskott efter 47 § Rege-

ringsformen med full magt att göra och lata, kan man säga,

att de föregående sju paragraferna till kraft och verkan för-

avnnno». Innehållet af 8 §: »Då K. Maj:t i nåder för godt fin-

ner att utskottet något särskildt meddela, har utskottet i slikt

fall att ställa sig till efterrättelse 47 § af Regeringsformen» —
synes svårligen rätt kunna förlikas med de i föregående §§ före-

kommande förbud för utskottet att utan plenaa Bamtycke ingå i

vare sig andra utvägar till realisationens vidmagthållande än

som uti verkets fonder vore att tillgå, eller i afskrifningar och

eftergifter af bankens fordringar eller i andra penning-utgifter

— ett förbud som skarpes genom stadgandet i 7 §, att om nå-

gonsin utskottet skulle vilja fiiretaga något deremot stridande,

hvaije dess ledamot egde att, utan afseende på den aflagda tyst-

HitL m$krtft t88L 7
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faetseden, sådant i sitt stånd anmäla, o. s. Striden om
hemlighet efter 47 $ RF. återuppväcktes sedermera inom banko-

utskottet, da detta skulle fatta beslut angående de vigtiga pro-

positioner, som tillställdes det at" K. Maj:t.

Bankoutskottet infann sis den 9 December efter nådig kal-

lelse pa slottet, i konuni:«'ns sängkammare. Formaliteterna vid

detta tillfälle voro de samma, som sedan iakttogos vid statsut-

skottets första sammanträde inför konungen. Denne höll ett kort

tal angående de författningar, genom hvilka han lyckligen ge-

nomfört realisationen samt »satt banken i den förmögenhet», att

den kunnat dervid biträda. Hofkansleren baron Fredrik Sparre

nppläste derefter K. Maj:ts proposition till utskottet.

Redan födande dag, den 10 Dec, fattade utskottet beslut om
de vigtigaste delame af propositionen. Denna innehöll att kon-

ungen sedan 1772 afbetalat 1,200,000 rdr specie pa statsverkets

bankoskuld och för realisationens liefrämjande understödt banken

med 3,.'KK),000 rdr, i det han dels hade patairit sig dess utländska

skuld a 1,800,01 M) rdr, dels låtit tillställa bankt-n 1,20().()(>0 rdr

holl. kurant i silfver, dels slutliLien anordnat 300,000 rdr specie

att betalas till banken af intiytande tull- och licentmedel, mot

det att kronans till banken hypotiserade räntor ifrån 1777 års

böljan återstäldes till statsverkets disposition och kronans både

äldre och nyare gäld från samma tid afskrefVes. K. Migxt ansåg

härigenom kronans gäld till banken, hvarå efter nyss nämnda Ii-

qyider återstod omkring 4,750,000 rdr specie, »dödad och för-

svunnen, samt förväntade af utskottet, att statskontorets skuld-

förbindelser, såsom nunier;i utan all kraft och värde, blefve åter-

stå Ida». Denna vigtiga framställning bifölls utau svårighet en-

hälligt af utskottet.

K. Maj:t äskade vidare, att äfven vid denna riksdag —
utom det vanliga anticipatiouskreditivet, som nu gafs åt riksgälds-

direktionen i stället för åt statskontoret— af utskottet undfå ett

kreditiv på 50 tunnor guld för att begagnas, icke till statsver-

kets vanliga behof, utan för samma oförutsedda händelser som
det förra kreditivet på samma summa, hvilket icke blifvit be-

gagnadt. Fersen yrkade att plena åtminstone i allmänna termer

') Se härom Wallqvists 1878 utgifna Minnen och Bref, der iifveii !inn>* Sr

1792 till preateat&adets protokoll aftfifna yttrande i fråga om samma baukoat-
•kotteU instrnktloii flnnes införd, i. G4 o. ff. Till stöd för sin mening Iberopar
W, den tillämpning sojn ^rjordo af S vid «ii väl 1778 iirs »om följande rik«-

dsgnr, hTarigenom baakoutakottets åtgärder »hvarkea doldes eller appenbandes».
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måtte få kunskap om detta understöd och de fall, i hvilka det

tinizo hecaiznas, närmare utstakas: »dot kunde en gang häixla, att

hela bankens styrelse droges under konunganiagten, i fall alla

propositioner ifrån denna niagt till bankoutskottet birklarades

liemlic^a; det vore icke fråga om beloppets storlek, utan om rätten

att gifva; baokodeputationeu hade icke under föregående rege-

ringssätt kannat meddela kreditiv, utan blott sekreta utskottet,

i hvars rätt atånderna fljelfva genom 55 § RJ". na hade inträdtw.

Finansministeni, statssekreteraren Liljencraots, som var ledamot

af utskottet, medgaf Tål att Forsens konsiderationer vore ej mindre

vigtiga ån respektabla, men åberopade emot dem 8 § af ut-

skottets instmktion samt 47 $ R.F., och utskottet beslöt alt ut-

färda kreditivet, sådant som det begärts, utan anmälan hos plena.

Innan den jäsning hunnit lägga sig, som frågan om instruk-

tionen f<ir bankoutskuttft hade uppväekt i sinnena, u}>[»lästes den

28 Nov. i de tre hCtgre stånden konungens skrifvelser om utseende

af ett hemligt statsutskott. Skrifveisen till adeln lydde sålunda:

Som Kongl. Maj:ts oryggeliga foresats alltid är att i allt i akt

Uga hvad Uegerin^^sformen föreskrifver, och Kongl. Maj:t alltså, jem-

likt 50 §:ns lyndsc i don samma, för Kikseiis Ständer nu i niidcr vill

uppvisa låta staten; så askar ock Kongl. Maj:t af dem, ritt de til den

ändan och pä sätt 47 § föreskrifver ofördröjligeii umiimna de per-

floner, hvilka bora utgöra det hemliga utskott, som Kongl. Maj:t

detta nnderrittelser meddela vill, och hvilkas antal Kongl. Maj:t

hämedeltt utsätter till 12 af Biddertkapet och Ädelen, nemligen af

Herrcklaasen 2 Grefvar och 2 Friherrar, af Riddareklassen 4 och af

Svenneklaiten 4. Actnm Stockholms Slott den 2S Novembria 1778.
Gustaf.

Antalet ledamöter från preste- och borgarstånden var i de

f^r öfirigt lika lydande skrifvelsema till dessa stånd bestämdt

till sex från hTartdera ståndet I detta utskott^ hyiiket i den

proposition, som K. Maj:t till det samma aflftt, erhöll namnet

åtainttskoUt och Sr det första som har upptr&dt under detta i

åra dagar så betydande namn, erhöll således bondeståndet

ingen del, och detta, ehuru 50 $ R.F. bjöd att statsverket

skulle uppvisas för Riksens Stånders utskott, o. s. v., samt

ehuru detta statsutskott var afsedt att i viss män göra tjenst

äfven såsom bevillningsutskott, och bönder blifvit inkallade i det

stats- och lievillningsutskott, livilket efter 1772 års revolution

bildades af den förutvarande statsdeputationen.

Adeln och prästeståndet anmodade genast sina elektorer att

gå i författning om val af ledamöter i utskottet; borgarståndet.
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som vid denna rikadag icke begagnade elektorer, nppskOt sitt vai

Ull följande plenum.

Den 5 December, då de tre stånden nästa gång samlades,

ujtjiltrötos elektorernas vallistor i de tva höorre stånden och före-

tog borgarståndet sitt val. Till ledamöter i utskottet ifrån adeln

voro valde: af Iji klassen generalmajoren grefve C. E. Lewen-

haupt, presidenten grefve C. W. von Diihen, landshöfdinirarne

friherrarne G. Bange och Ture G. Kudbeck; af 2:a klassen öf-

yersten C. Maur. Aminoff, kammarherren C. G. Wattrangh, stats-

sekreteraren Mattias Benzelstiema, presidenten G. Celsing; af

3:e klassen bergsrådet G. A. Leyonmarck, dfVersten Ulrik Grott-

lieb Ehrenbill, hofråttsrådet Joh. Ang. Grewesmöhlen och öfyer-

sten Abraham Gostafschöld. Från presteståndet Toro utsedde

biskopame i Lands, GUJteborgs och Kalmar stift, Celsins, Lam-
berg och Schröder, kyrkoherden doktor Petrus Nensén, öfverhof-

predikanten nia^. J«di. Winizard (k Ii prosten masr. Anders llagel-

l)e< k. Borgarståndet valde till ledani«»ter i utskottet : grosshand-

laren i Stockholm Joh. Clason, horL^niästart n i Landskrona kom-

merserådet Arved Sehauv, handelsmannen i Kristianstad Jeuns

Gram, borgmästaren i Eksjö Johan Lorens Munthe, handels-

mannen i Filipstad Ambrosius Widberg och borgmästaren i Sim-

rishamn Petter Gustaf Landgrehn.

Statsutskottet rid 1778 års riksdag samlades endast trenne

gånger. Det första »konstituerande» sammanträdet egde mm i

konungens närvaro uti hans sängkammare på slottet den 14 De-
cember. De båda följande höllos den 16 och 17 December i

»Kongshuset på Riddarholmen. , uti Riksiiäldsdirektionens rum
(nuv. Statskontoret). Redan den 16 hann utskottet fatta beslut

(ifver K. Maj:ts projiosition, livadan i sista sammanträdet det

endast återstod att justera expeditionen deraf till plena.

For kunskap om utskottets verksamhet ega vi ingen annan

källa att tillgå än dess korta protokoll; och da detta bättre än

någon omskrifning deraf är i stånd att gifva en klar föreställ-

ning om beskaffenheten af utskottets förhandlingar och om de

former som derrid iakttogos, skola ri här meddela större delen

deraf, med insättande för sanmianhangets skull på sina respek-

tive ställen af den ed, som utskottet affordrades, och af K. Maj:ts

till detsamma aflåtna proposition.

Sammanträdet den 14 December skildras i protokollet så-

lunda:
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MDeputfrade af Hiksens Ständer till dot utskotts utgörande,

f5r hvilket Kongl. Maj:t enligt 50 § Rogeringsformen vill i nå-

der uppvisa lata statsverkets tillstand, aumältes vara, pa Kon-

ungens nådiga kallelse att sig etter dess lever infinna, nu pä

Kongl. Slottet uj){)konuie och i Konungens yttre rum fiirsanilade.

Kongl. Maj.t, som efter slutad lever och mottagen rapport

af vederbörande chefer för militära cor[)serne här i staden var i

sitt kabinett redan ingången, befalte sin öfverkammarherre baron

Ridderstolpe tillsäga deputerade att inträda i Kongl. Msj:U säng-

kammare och där sina anviste ställen intaga.

Framför Kongl. Maj:ts säng stod Konungens fauteuil och

för den samma ett bord, med blått sammetstäcke och påströdde

guldbroderade kronor öfvertäckt, på hvilket låg Konungens silf-

yerklnbba samt nödiga skrifmaterialier. Nedanför samma bord

stod ännu ett, med lika täcke öfverdraget samt äfven med skrif-

materialier försedt, bredvid hvilka en uppslagen bibel.

Till höger om Hans Maj:ts fauteuil voro satta tre bänkar,

med blått kläde och påsydda kronor öfvertäckta, hvilka intogos

af Ridderskapets och Adelns 12 deputerade. Framför stod en

röd damasch-tabourette for Landtmarskalken baron H. H. von

Saltza. Midt emot och till venster om Konungens fauteuil stod

en lika tabuurette fiir 11. Kxe. hr riksrådet orli kanslipresi-

denten grefve Ulrik Scheffer, och l>akom den samma en biink för

ärkebiskopen C. F. Mennander och de (i deputerade af I'räste-

standct. samt midt f<jr Kongl. Maj:ts fauteuil en bänk for Tal-

mannen radmannen i Stockholm C. F. Ekerman med de 6 de-

puterade af Borgarståndet. För Statskontorets ledamöter och

betjening, som äfven pa Kongl. Maj:ts befallning tillstädeskom-

mit, var rum anvisadt till stående ofvan om Prästeståndets bänk .

bakom hr riksrådet och kan-iliijresidenten.

Så snart öfverkammarlierren i underdånighet anmält, att

alla i rummet inkommit och sina ställen intagit, befalte Kongl.

Maj:t hofkansleren utgå och för samtlige de deputerade uppläsa

den ed, hvars lifliga afläggande och sedan skriftliga underteck-

nande Konungen vorde af dem äskande, viljandes Kongl. Maj:t

icke nådigt afseende vägra på hvad erinringar skulle kunna vid

dess innehåll göras, utan låta dem hos sig i nådigt öfvervägande

komma, om några blefve att i underdånighet hemställa:

Vi underskrefne. Riksens Stftnders deputerade till det utskott,

för hvilket Kongl. Maj:t enligit 50:de 8 i 1772 Irs Regerings-
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form vill i nåder låta uppvisa stiitsverkets tillstilnd, lofve och

svärc vid (Jud och Hans hcljcra Kvan<:t')ium, det vi vele och skole

oss dervid till noo^a efteriefnad stiilla, livad så väl denna åberopade

§ som den 4:7:de § i Regeringsformen förmå och föreskrifva, sami

088 i allt denrid aå akicka, som trogne och nitiske nnderaltare äg-

nar och anstår, noga iakttagande vår nndersåteliga pligt mot Tåroni

Konung och Herre samt then skyldighet oss åligger att alla i thetta

utskott förekommande mal och ärender i tyst och hemligit förvar

hos 088 hålla, ther Kon^l. Maj:ts nådiga propositioner icke annor-

lunda therom i några eller vissa delar HSrordnandes och föranledan*

des varda. Så sant oss Gud hjelpe till lif och själ

De deputerade förklarade samtligen, det de till alla delar

nöjde voro med hvad dem föreläst blifvit i denna ed. De er-

kände med djupaste undersåtlig vördnad och tacksamhet Kongl.

Maj:ts dem visade nåd i hörandet öfver dess innehåll, och be-

tygade sig redebogne att af villigaste och tillgifnaste hjertan upp-

fylla Kongl. Maj:t8 befallning att så skrift- som muntligeu denna

ed aflägga.

Så snart hofkanslorcn härom underdanin berättelse ater-

lirairt, intriidde Koiii:l. Maj:t till de (iejiuteiade ifrån sitt ka-

binett. D«'ss tjenst;i'irande kaniinarlifrre Hen<:t Sparre rij»[inade

ilonanie, och var K<MHinL'en f<>IJd af l»rrr riksrådet orli kansli-

presidenten, öfverkamniarlierren samt hofkansleren , bärande

oriiiinalet af 1772 års Kei:erin>;sf(Hin, oeli statssekreteraren vid

Handels- och Finansexpeditionen friherre Liljencrants, bärande

innevarande års afslutade och af Kongl. Maj:t underskrifna stat,

hvilken tillika med Regeringsformen lades på Kongl. Maj:t8 bord.

Efter det Konungen sig nedsatt, och öfverkammarherren samt
kammarherren lemnat rummet och dörrame väl i gen låtit, blef

hofkansleren till höger om Konungens fauteuil qvarstående och
• bredvid honom statssekreteraren friherre Liljencrants.

Konp;!. Maj:t helsade deputerade med fr>rklarande af .^itt

nådija välhehaiz öWvv Hiksens Stiinders irjonle val af dem till

det utskotts iiti:'>rande, f(ir livilket K(»iil'1. Maj:t KeL^eringsforinen

enliL't ville i nåder Inta uppvisa statsverkets tillstånd. Den ed,

tillade Konungen, som hofkansleren nyss för deputerade hade
uppläst, ville Kongl. Maj:t nu af dem äska, men innan de den
lifligen aflade, ämnade Kongl. Maj:t äfven för dem i nåder först

låta uppläsa de i eden åberopade §§ af Regeringsformen, den 47:de
och 50:de; hvilken uppläsning af hofkansleren verkstäldes, sedan
Landtmarskalken, Talmännerne och samtlige deputerade hade

på nådigst gifven anledning af Kongl. Miy:t sina säten intagit.

• ••••
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Eden forestafvades deretter af hofkansleren, under hvilken

de lade två finger på den Heliga skrift eller höllo dem upp-

räckta; och undertecknades derpå denna ed af landtmarskalken;

de bagge talmännen och samtlige de deputerade, hvar och en

egenh&ndigtf samt tillstftldes sa af landtmarskalken i K. Maj:ts

egna hftnder. Di detta gjordt var, yttrade sig K. Maj:t: rv

»Biksens Ständer l&rer ej kunna vars undfallet bvarken den
betydande britt, bvari statsverket till mig af dem lemnades vid

sista riksdagens slut, ej heller hvad trängande behof riket sig då

befann uti* och hvad flere dryga och oförutsedda kostnader det

samma kort dcruppä och äfven i följande tider haft att vidkänna.

I livad skick jag ireiioiti den Höj^stes välsignelse riket dock åter-

brai^t och beliofven iiödtorfte]i^'^i n försett och aflnilpit, hafva de haft

tillfälle hvar i sin ort på forilutne sex år att sjelfva till det mesta

skåda och erfara, och närmare skola de underrättade varda af de

propositioner jag tänker för dem låta uppläsa så om detta allt, som
om de steg jag ?idare tagit ej mindre till afbördande af rikets gäld,

in den ordnings och redigbets införande och stadgande tillika, som
rid förvaltningen af riksens medel och drätselverk så bnfvudsakeligen

tarfvas; och i hvad måtto åter jag Riksens Ständers Bank i det till-

stlnd försatt, att derstädes med mig om kronans skuld nu kan varda

afhandladt, derom intyga de propositioner jag Riksens Ständers de-

puterade i deras Bankoutskott göra låtit. Frukten ändteligen af allt

mitt bemödande är den, att utom det nöje jag natt att kunna min-

ska mina undersåtares utlagor, genom den år I77G skedda eftergift

af vid pass hälften af sistleduc Ständers åtagna extraordinarie be-

villning, jag ieke desto mindre likväl för innevarande ir afsluta

konnat staten utan brist, på sätt jag den härmedelst till depute-

rades i detta utskott genomseende och kunskap 5fverlemna vill.

Deputerade lära vid dess genomgående finna, att medlen till de ut-

gifter, hvartill H. Kongl. Höghet Kronprinsens (odelse föranleda,

hafva måst anordnas förskottsvis i afrnkning på nästa års stat.

Deraf blifva tillgångarne foljakteligen ftjr den samma sä mycket min-

dre tillräckelige, oeh således en desto större nödvändighet att vidare

bibehålla och till statsverkets understöd utgöra den ännu subsiste-

raude del af 1772 års allmänna bevillning, hvilket allt omständeli-

gare innefattas i min proposition, den hofkansleren varder upp-

lisandesB.

K. Maj:ts nådige proposition till Bik-

sens Ständers Statsutskott vid riksdagen i

Stockholm den 14 December 1778.

Då i anledning af Regeringsformens 60 8 Kongl. Maj-.t nu
Uter for Riksens Ständers utskott uppvisa statsverkets tillstånd,

sådant som del efter innevarande års afslutne stat sig befinner,

anser Kongl. Maj:t nödi^^t att tillika i korthet omröra, i hvad be-

lägenhet det samma var, när liiksens Ständer seuaste gängen åtskildes

år 1772.
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Då Tärande DefeDsions^depoUtion hade, gemensamt med Krigs-

och AmiraliteU^kollegierne samt flere till försTarsverken hörande sta-

ter, inkommit med reqvisitioner på de oumgängeligaste behofven

till arraéens, flottorues. fästuin<;sbyg^nadernes samt krut- och salt-

petterverkens upprätthållande ooh bestridande till ett belopp af

något öfvcr fvratio tunnor gnid, men dertill blef icke mer i stat

uppfordt och bestadt än iifitfot öfver hälften, så nit omkring- 14

tunnor ^luld endast Hir desse behofven det året saknades. Och än-

skönt desse reqvisitioner i så betydeli^ inåtto inskränktes, icke eller

pä samma stat kom att upptagas alla de i och för den ujkss öfver-

ståndne långvarige riksdagen skull åt^augne kostnader, icke eller

de af statens egne medel till spannemåis npphandling för tå varande

hungersnöd bland allmogen förskjntne flere tunnor guld, ej eller de

till pestsmittans afhållande från rikets gränser åtgångnc medel, och

icke eller de inom samma års utgång till den för rikets heder och

säkerhet nödige befunne rörelsen raed en del af arméen till Norske
gränsens försvar erforderlige dryga utgifter, blef dock berörde stat

Kongl. Maj.t öfverlemnad med en brist i de uppförde och bestadde

behofven af 10 tunnor guld 58,000 dal. silfverinynt s^imt en vid

statsverket häftad ui- och utrikes gald af något öfver 576 tunnor

guld eller 9 millioner 586,000 rdr specie, hvartill iogen annan
eller särskild fond af Biksens Ständer anristes än de vanlige kro*

nans inkomster, utom ett kreditiv på banken af 12 tunnor guld,

att under kronor&ntornes uteblifvande få nyttjas, som dock vid hvart

års slut borde vara återbetalt.

När sedan 1773 års stat i början af samma år till reglerande

företogs, vardt Kongl. Maj:t altsA föranlåten att i den samma utom
ersättuina: för ofvannämde brist i 1772 års stat låta uppföra och

bestå icke allenast det, som i orvaiiber()r(le måtto för defensions-

verken sistniimdc år blifvit inskränkt, (x li hvad de samma för

löpande året derutöfver ouragängeligast larfvadc. ulan ock till er-

sättning upptaga alla här fornt nämde utgifter ttll riksdagskostnader,

spannemåls upphandling, tåget till Norske gränsen med mera, hvil-

ket sammanlagdt med en tärande skuldfordringsstat, som for kre-

ditens upprätthållande alltid framför annat besörjas måst, så långt

öfversteg alla dc resurser K. Maj:t till statsverkets underhållande

blifvit i händer lemnade, att deruti felade något öfver G6 tunnor c^uld.

De påföljande åren 1774 till och med 1777 kunde så mycket
mindre tj-ifva tillgång till så ansenlig brists afhjelpande, som å ena

sidan statsverket under loppet af de^^se åren måste vidkännas an-

dre infallande extraordinarie utgifter ocli kostnader, såsom till Kongl.

Maj:ts eriksgaturesas verkställande i Sverige och Finland, till

Hennes Höghets Hertiginnans af Södermanland anständiga och for

riket värdiga emottagande samt Tberas Kongl. Högheters therpå

följande bilägers kostnad, till förrådsmagasiners anläggande och

underhållande i Finland, till nödigt förlag så i spannemål som
penningar till de inrättade regalc bränvinsbränuericrne raed mera,

och å andra sidan Kongl. Maj:t, i afseende på statsverkets er-

•• •« " '
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Mitiniu'; oih vidare understöd af nvssnaiude kroriobränueriers af-

kastning, uuder samma tid i uåder eftergifvit omkring hälften af

den extraordioarie bevillning som Rikaent Stioder vid senaste riks-

Bote sig åtogo, emedan den förbättring i kronans äldre före 1719
tillkomne penningerintor, som i ett onndvikeligit sammanhang med
oyotvärdets fixerande och riksfinansverkets i ordning bringande

iiirln början af nästledit år utgått, icke annorlunda verkat på sta-

tens understöd än i den mån, som denne kronans rättighet svarat

emot dess embetsmäns tillngde aflöning efter 1715 års myntvärde,

och hvars nödvaiuli^ihet att icke längre uppskjuta K. Maj:t uti den

derora för detta af trycket utgan^^iu' förordning liaft tilifålle ädatjalagga.

Kongl. Majtt har fördenskull till statsverkets uj)priitthallande

for nåstledit och föregående åren, dels genom omsätluiugar af redan

förfslloe låo till förmånligare ranta och vilkor &n fömt skedt, dela

genom egne i annan vig anskaffade och till Bintekammaren aflem-

Bsde ansenlige tillgångar, icke dess mindre med den omsorg och

vsrsamhet afhulpit hehofven efter hvartderas mer eller mindre uöd-

vindighet, att icke allenast krediten så in- som utrikes blifvit

mera ökad än minskad, utan ock flottan, arméen, fåstningsbygg-

Dsderne och det mera som till försvarsverket hörer bragta i det

förbättrade tillstånd, som för hvars mans ögon uppenbart är.

Men under alt detta, och da Kongl. Maj:t, för att pjelf vara

iii myckel närmare underrättad otn statens verkeliga behof och till-

gångar, låtit den samma årligen hos sig i dess kabinett omedel-

bsrligen föredraga och reglera, har det icke kunnat undfalla Kongl.

llaj:ts nppmårksamhet, huru som statsverket i längden omojeligen
ville bära sig, om det å ena sidan skulle blifva i en längre saknad

•f dess redbaraste tillgångar, de så kallade in- och ntgåeAde stora

ijötullsmedlen, tionde- och hammarskattsjerns-medien, kopparräntan

och aluntionden, som till banken voro pantforskrifiiii, och å andra

«idan i dess åliggande utbetalningar vidkiiunas en blandning af

kronans vanliga courente utirifter med tluni, som till afbetalning

pi riksgälden tarfvats, hvilket senare Kungi. iMaj:t funnit hvarken

nedgifva den säkerhet att hafva till hands de tillgångar, som det ena

bshofvet framför ett annat på sina beståmda tider krftfver, eller then

ofdtting och redighet som till statsverkets behöriga förvaltning fordras.

Till afhjelpande af dessa svårigheter har alltså Kongl. Maj:t,

bvad forstnämde for staten saknade inkomster angår, redan for detta

med banken ingått en provisionell afhandliug, i följe af hvilken

ofvanberörda kronans intrader emot vissa vilkor, dem Kongl. Maj:t

wrskildt for Kiksens Ständers B.inkoutskott låtit nppgifva, blifvit

ifrån nästledit ars början aterlenmade till statsverkets disposition;

och i anseende till den senare onistandigheten eller riksgäldi iis obe-

qväma blandning med statsutgiflerne vidtagit den furfattning, att

lå val berörde gäld, som de till densamroas betalande antingen re-

dan ntaedda eller framdeles utseende fonder, ifrån och med inne-

vsfande års början blifvit helt och hållne ifrån statsverket afskilde

oeh stUde under förvaltning af en sårskild direktion, hvilken nnd-
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fått Kougl. Maj:t8 befallning att desse ärender enligit instruktion

btndhafva oeb besörja.

Sådana af Kongl. Maj:t fogade anstalter bafva ock medfört

den goda verkan, att Koogl. Maj:t blifvit iatlndsatt för inne-

varande år, ebnru sådant med den alldranocrnste afpassning skett,

låta afslnta staten utan brist oeb att uti the thensamroa e^enteli-

gen tillhörande stycken igenfinna thcn ordning och redighet som
thy fitndja l)()r, hvilket Hiivsens Ständers utskott af berörde stat,

som Kongl. Maj t till den ändan befalt att till utskottets genom-
seende atlemna. niumare hatVa tillfälle ntt inhämta.

Men som, sedan denna stat i början uf aret blifvit afsiutad,

den för Kongl. Maj:t oeb bela riket högst hugneliga hftndelaen af

Hans Kongl. Höghet Kronprinsens födelse inträffat, oeb det således

blifvit en nödvåndig följd, att de dervid dels redan åtgångne, dels

vidare förestående ourogängelige kostnader måste af innevarande

Ars till andre behof anslagne medel förskottsvis bestridas, bvarige-

nom tillgångarne for nästkommande och påföljande arens stater i

samma mån hlifva otillräckelige, så anser Koncrl. M'ij:t den nu

suh-isterande delen af den allmänna bevillnitiLr, hvilken lliksens

JStäuder vid senaste riksdag sig atogo, omöjeligen kunna vid stats-

verket umbäras; hvarföre ock Kongl. Maj:t8 nådiga proposition

till Rikseus Ständers Statsutskott är, det måtte utskottet, af den

n&rmare öfvertygelse bSrom som utskottet vid genomseendet af

detta års stat iger att inbimta, ju förr dess b&ldre bos Bikaens
Stinders plena på vederbörlig it sått tillkännagifva nödvindighe*
ten af forbernrde nu varande allmannft bevillnings än vidare bibe-

bfillande och utgörande till statsverkets understöd.

Kongl. Maj:t förblifver i öfrigit Rikseus Ständers Statsutskott

med all Kongl. uåd och huldhet välbevågen.

Gustaf.

Så snart don upjiläsnintit n skott, täcktes Kongl. Maj:t pro-

positionen mod egen hand till Landtinarskalken öfverlemna un-

der nådigste yttrande, att ii. Maj:t derpa fiirväntade svar ju förr

dess häldre, samt att då tillika den borde återlemnas Kongl.

Maj:t tillbaka, och att i dfrigt dess nådiga vilja vore, det emel-

lan hvart oeb ett af utskottets sammanträden denna dess nå-

diga proposition förvarades förseglad, samt att staten till stats-

kommissarien Rnthers vårdande lemnas måtte, emedan K. Maj:t

bonom i nåder utsett hade att ntskottet nnder dess förestående

göromål tillbandaga, likasom ock K. Maj:t nämna täcktes sekre-

teraren i K. Statskontoret Ekman att i detta utskott ])onnan fr>ra.

Slutligen iinskade Kongl. Maj:t samtliize de deputerade Ivcka

och Herrans välsiiinelse till deras snart anträdande arbete, ttir-

säkrandes en livar af dem om sin alltid beständiga kongliga nåd
och ynnest. Dem tillstaddes att inuau utgången bvar i sin ordning

Digitized by Google



23 BODUTTlflVOBRlTTBir Pl DB IlDBTA OTATBUrBKOTTBllB TID. 107

framträda och kyssa Kongl. Maj:ts liand, och iijorde Konungen

dervid Landtmarskalken den höga heder att honom onifanina»

Uti sitt Dästfoljande sammanträde, som hölls den 16 De-
cember, medhann utskottet redan, såsom ofvan nämnts, att fatta

ana beslut öfVer de till detsamma gjorda framställningar samt

flålonda fullborda den nppgift som Kongl. MaJ:t hade anvisat det.

Sammanträdet böljades med uppläsande af den ed som ut-

skottet aflagt, af 47 och 50 §§ R.F. samt af K. Maj:ts proposition.

Om den derpa följande öfverhäggningen innehåller protokollet:

»Statsutskottet ftiretog sig sedan dess efter 50 § Kegerings-

tormen aligiiande g(">ronial att inhemta, det statsverkets pen-

rinsar blifvit brukade till rikets ga«;n och bästa. Till hvilken

ända och efter Kongl. Maj:ts den 14 i denna niänad nadigst gifna

befallning statskomm issarien Ruther öfverlemnade Kongl. Maj:ts

nnderskrifna stat för innevarande ar, hvaruti Kongl. Maj.ts och

rikets utgifter specielt .uppförde blifvit, samt den så kallade Ge-
nerale dispositionen för samma är, utvisande å ena sidan utgif-

teroe snmmevis för hvar och en särskild stat och på andra sidan

tillgåugarne i anledning af statsförslagen för det löpande samt

nåstföregående året och efter summariske räkningarna för de förra

årens revenuers antingen (»tVerskott eller mindre importance.

Efter auiiiodan uj)})läste statskoinmissaricn ber(»rdt' (mmk^mI-

dispositions innehall, och betanns da l:o, huru ej allenast alla

rikets vanliga inkomster blifvit staten patorde, utan ock derjemte

ansenlige penningar under titul: levererade medel ifrån Kongl.

Maj:t, hvarvid statskommissarien berättade, det Kongl. Stats-

kontoret om dem ingen vidare kunskap hafver, än allenast, att

Kongl. Mig:t låtit inleverera dem i Räntekammaren till disposi-

tion för statens behof; 2:o, att ock alla berOrde inkomster blifvit

imellan atatsbehofven fördelte i proportion efter desses ange-

tigenhet; samt 3:0, att ntgifterne så blifvit lämpade efter till-

gångarne, att ingen brist vid Generaldispositionens afslutande

yppats till last fr»r följande arets stat, såsom i den förra tiden

sådant årligen till stTnre eller niiiidrt' suiiuna händt.

Flere af Statsutskottets ledamöter erinrade sig den stora

underbalans, hvaruti statsverket var år 1772, enligt den be-

rättelse derom, som då varande Sekrete utskott raeddelte Rik-

<eiis Ständer och genom trycket allmänt bekant gjordes. Och all-

den^tund bristen icke ens för det året vardt fulleligen afhulpen,

*) DetU piotokoU ir nodertceknadlt Frkdr, Sparrt,
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ej heller grandorsakerae till den samma häfne, samt flere om-

ständigheter i den nästföljande tiden inträffade, som ftn mera

fbrsiinn ade statsverkets tillstand, men Kongl. Maj:t likväl seder-

mera ltra;,'t det i sådan ordnin-i som forbemiilt är; sa fann Stats-

utskottet f«)r sig och hela riket st<iista anledning till tairnad och

vördnadsfullaste tacksamhet emot KouLd. Maj:ts nadigst hafde

landsfaderlige försorg och bemödande älven i denna högst ange-

lägna delen af hkshushallningen, hvarom ock Riksens Ständer

in plenis nu komma att underrättas.

Statsutskottets andra ämne företogs, nemligen Kongl. Majrts

nådigste proposition, att den nu subsisterande delen af den all-

^
männa bevillning, hvilken Riksens Ständer vid senaste riksdag

sig åtogo, måtte, såsom oumbärlig till statsverkets understöd,

än vidare bibehållas och utgöras, samt nödvändigheten derafgif-

vas på vederbörligt siitt Uikscns Ständers plena till känna.

För sjelfva >aken yttrades af at>killige och fiinnos af alla

Statsutskottets ledamiiter Here skäl jemte dem, som Konnl. Maj:t

uti ingressen till h<jgstl»erörde proposition i nåder behagat nämna,

såsoni att i händelse af bemälte bevillnings upphörande skulle

KongL Maj:t för nästa och följande åren komma att sakna för

staten den tillgången af vid pass IOV2 guld och i samma
mån finna sig utur stånd satt att kunna på sätt som för i år skett

låta afsluta staten, om ock alla andra omständigheter förhålla

sig lika; att äfven många händelser kunna inträffa, hvarvid för

en del behof skulle erfordras skyndsammare och vida större pen-

ningetillgangar, än för dem i den nästförflutne tiden niidige varit,

och tillgängen da blifva för de öfrige sa mycket mera otillräckelig,

om benirde bevillning imedlertid ujtjdion-r; erinrandes hr jiresi-

denten Olsing härvid exempelvis om en ny kostnad, som tyckes

vara erforderlig till beskydd för rikets sjöfart under de upp-

komne krigen i Europa; och vidare, att icke möjeligt vara kunnat,

det de mångfaldiga och ganska kostsamma behofven för rikets

försvarsverk hafva i dessa förledne åren med så ringa medel,

som Kongl. Maj:t haft att använda, kunnat i sådan mån förnöjas,

att årlige penningeanslagen för dem nu kunna i allmänhet min-

skas, och att sådan minskning följaktligen nu cj kan ske utan

äfventyr af skada och förderf för riket; samt att, sedan Kongl.

Majrt haft sa mycken nådig försorg och egen möda ospard för

statsverkets upprätt liallan«le, och vid början af denne riksilagen

alleruadigst täckts förklara sig vilja än ytterligare lika nådigt
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besörja om statsbehofven, utan att nn besvära sina undorsatare

med någon ny bevillning dertill; sa kan h varken med Riksens

Ständers skyidiea vördnad och tacksaniliet dereniot eller med

rikeU vältard förenas, att den i fråga varande delen af 1772

ån beTillDiog nu skulle komma att upphöra.

I anseende till bvilket allt, samt emedan Statsutskottet fann

ag kunna vara nogsamt derom försftkradt, att om Kongl. Maj:t

framdeles innan nästa riksdag finner berörda beTillningsdel knnna

fid statsverket ntan skada för riket umbäras, byser Kongl. Maj:t

di i nåder samma faderliga Ömhet om sina trogna nndersåtare

och benägenbet att minska deras besvär, som Hans Maj:t för

detta bevisat dem vid eftergifvandet af den ar 1776 ujiphörde

större delen af sagda bevillning; ty instämde med Kongl. Maj:ts

nådiga j»ropositions innehall Statsutskottet alldeles enhäih'liL'<*n.

Frågan blef sedan om sättet till expedition i detta mal

till Hiksens Ständers plena, och fann Statsutskottet att 47:de §

i Regeringsformen samt utskottets ed icke tillåta, det till plena

kuina uppgifVas de särskilda här vid statsverkets genomseende

ftrekomne skäl och orsaker till continuation af meranämnde be-

villning, ntan kommer allenast att jemte ofvanberörde generelle

yttrande om statsverkets förbättrade tillstand gifvas Riksens Stän-

der till känna, det Statsutskottet funnit, att bemälte understöd

fiir staten ingalunda kan umbSras och att fördenskull onndgänge-

ligen nödigt är, det med utLiiuandct af den ringa återstående

delen af 1772 ars bevillning än vidare fortfares.»;

I statsutskott»'t rådde således, att döma af protokoUet, oaf-

^»njtet solsken. lieskaÖenheten af den statsrevision, som kon-

angen satte utskottet i stånd att anställa, lemnar dock rum för

det antagandet, att solskenet icke heller i statsutskottet var så

ålldeles ofördunkladt, som dess protokoll låter påskina. Ut-
ikotteta ledamöter kunde väl näppeligen på förhand tro, att den

vpprisning af statsverkets tillstånd, som det enligt 50 § RF.
slsg K. Maj:t att inför dem låto ske, skulle inskränka sig till

det löpande årets förslagsvis uppgjorda stat; så mycket mindre

ioni samma grund lagsparagraf bjöd att inhemtas skulle, att med-
Wn blifvit brukade till rikets gagn och bästa. Fersen anmärker
i sina memoirer, att j^statsimlansen pa papi»eret salderade i jämn-
^igt, men att det icke uppgafs, huru det förhöll sig med det nya

*) Protokotlen fSr ntikoUett tammaiitriden den 16 och den 17 December
in jMtcrad« dea 88 Dceeuber 1778 meddrt imdenkrirt tf ItndtiiwftkalkeB.
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Riksgäldskontoret och med statsyerkets nya lån, derae belopp

och hTsrest de hltfvit upptagna». Konungen erhdll årligen be-

tydande franska subsidier, men några sådana voro icke iipptaizna

för 1778, annat än i den man som de ingingo i de »ifrån Kougl.

Maj:t levererade medel», om hvilka icke en gang den i utskottet

närvarande statskomniissarien kunde ieinna någon närmare upp-

lysning. I Generaldifipositionen nämnes. att K. Maj:t ar 1777

låtit i räntekammaren till statens behof inleverera tiO,000 rdr,

och att han ville 1778 inleverera 45,000 rdr. För det nya krono-

regalet redovisas der icke, men det heter att brftnnvinsbrfoneri-

direktionen skulle 1778 leverera 266,666 rdr 32 sk. specie, o. s. v. ^)

Hnmsomhelst hfirmed, och hur illusorisk en så beskaffad

statsrevision än måste anses vara, så hade man likväl stora

anledningar till tacksamhet för konungens finansfiirvaltning. Man
visste att (såsom det heter i 1779 ars riksdausbesliit) >'de brister

för statsbehofven, som 1772 befunnos, voro sa stora, att Riksens

Ständer fr>ga liopi» kunde jitra sig att de skulle kunna bestridas

med de medel, som vid riksdagens slut dertill utsagos». Kon-
ungen hade icke dess mindre lyckats verkställa realisationen, och

detta, enligt livad man ifrån bankoutskottet erfarit» på sådant

sätt, att han dervid mindre tagit i betraktande statsverkets till-

gångar än äran af att genomföra en för landet så nyttig åtgärd.

Och i trots af allt detta äskade han ju af utskottet endast dess

tillstyrkan att den ännu icke eftergifna delen af 1772 års be-

villninu skulle få fortfara. Utskottet underlät derför att fram-

bära ansj^rak, hvilka, om de än kunde stödjas pa arten af dess

') 1 staten, hvilkea likasom gcueraidinpoAitionea är uuderskrifveu af kouungeu
d. 8 Maj 1778, åberopas K. M:a fömjrade sUt af d. 24 Jan. s. å. K. F.O. kf

d. d. om den förbiittrude embefs- och Iöiiini;fl8taten bestimde, att riksdalern skalle

beräknas till S dnl. ^nit i de iirnhotsrimiis löner, »om nnsetts böra nppföras i den

ujra ord. stateu. Till denna iöueiurbättring iitgick livad aom vunnita genom 177ö
ftn tillökBiDg kronans Sldre räntor, 235,000 rdr. RiksgildeBt fSrraltniog Uef
mera hemh^: da le dertill anvisade medel, säsom den ». k. riks^äldsfonden. nn-
dnntogo.<« statsx i-rki l och dess revision. »Franska siibsidiemedel» äro i 1774—7<>

ars stater upptagna till I'/, mill. dal. s. förutom andra af K. M. levererade e. o.

medel. BrSnnvintregalet åter preieatentdei 1778 gifrande ttataverket lOO.UOO
rdr merti iv.i vanligt. Inkomsten af «niiintncrlottcriet'> nppgifves för 1777 till

33,61)*) rdr. Liljeucrants såsom statssekreterare vid den 17/3 inrättade Uandel«i-

och Finansexpeditionen ledde i 14 &r dfn delade finansfSrraltningens olika trådar

tUl nödig aamverkau efter konungens vilja. Säsioni tillika ledamot i direktionen

öfver den regalc briiunvinsbraii ninircii och i iIlii för rik-^iilden sain! dan Juni

1778 konstituerad president i 8Utäkont4)ret. kniide han tillse, hvar medel funnes
eller behSfdet, taga pä det ena hlUet o«h gifva \m det andra. Han fiek alltifrin

1773 nppliära de franska e. o. subsidierna och sköta den behöfliga in- och utrikes

ISncrörelsen. l iidcr sudana förhrlllanden var ingen stor svårighet för en så .skiekliL:

tiuaiismiuister att lata statsbristeu fur ett riksdagsår försviuua ur generaidif

poaitioaen. LIngre fram akola vi jimfSra några hafvndpoiter firån eärakilia år.

Digitized by Google



tf BBBATTNUtGSRÄTIEN PÅ DE ÄLDSTA bTATSUTSKOTIKMS TID. 111

uppgift och i viss mån pa grundlagens bokstaf, måste synas frukt-

lösa, da de icke uppburos af verksamma konstitutionolla fjaran-

tier. Likaledes af höll det sig fran hvarjf antydan om brist-

fulliizheten af den statsverks-granskning, hviiken d«'t sa lätt och

hastigt hade afslutat, uti det protokollsutdrag som det atiät till

samtliga stånden. Detta, uppsatt af sekreteraren och dagteck-

Dådt den 16 December, erhöll efter några jämkningar i utskottets

nita sammanträde, som dagen derpå egde ram, födande lydelse,

som bir ingen annan prägel än den uiderdåniga erkänslans:

Sedan Biksens Ständer i anledning af 47 S i Regeringsformen

atnämnt ledamöter i deras Statsutskott, har detta utskott haft till-

ftUe att fullgöra, hvad tliess åtgärd efter Regeringsformens 50 § till-

hört, och bör för Rikseus Ständer Statsutskottet intet förtiga, att

oaktadt de stora hrister för statsbohnfvcn. som vid sistlidno riksdaL'"

fannos och du gåfvo^ Hiksens Ständer tillkiuinu, «iamt de medlens

oUlydelighet, hvilka vid (len riksdagens slut utsägos till hjelp for samma
brister, har dock, till Statsutskottets största fägnad, nu varit att

mhemta, det igenom K. Maj:ts landsfaderliga omsorg och egna be-

Bödanden bemilte behof blifdt besörjde vida öfver hvad förmodas

kuuiat, och statsTcrket bragt i en sådan ordning, hTaruti det förnt

på mer än 50 års tid icke varit.

Att Kongl. Maj:t efter thess allernadigste yttrande vill för rikets

behof än ytterligare draga en lika nådig försorg, utan att nn besvära

dna trognfi undersatare med ii;1'j">n ny bevillning dtTtill, är ett nytt

åmne f<)r deras nnderdåniga viirdnad oeh tarksanilu T oc]i liar friat

Statsutskottet ifrån ett svårt bekymmer. Men vidkommande den

(leleu af sistlidne Riksdags bevillning, som ännu uti^år, sedan mera än

hilftcu deruf för detta blifvit uudigst cftergifven, sä (inner Statsut-

ibttet den för rikets nftdigaste tsrfvor ingalunda kanna umbäras,
och bor fördenskull sådant hos Riksens Ständer tillkännagifva såsom
nnnde oundgängeligen nödigt, neml. att med utgörandet af nyssberörde

lings del ntaf 1772 års bevillning än vidare fortfares. Hvilket genom
stdisg af protokollet öfverlemnas. Ad mandatum /. Ekman.

Den 18 Dec höUos i de ofrälse stånden plena, i hvilka stats-

tskottets protokolisntdrag föredrogs och dess hemställan bifölls.

I prästeståndet skedde detta utan någon föregående öfver-

låggninff. Den 8 December hade dock den såsom ekonomisk

skriftställare bekante tinske kyrkoherden Anders Cliydenius i

ståndet uppläst ett memorial om att ständerna borde tillse, huru-

vida den nuvarande bevillningen kunde vara tillräcklig, samt i

alla händelser ställa henne pa vissa, t. ex. 4 eller 5 ar. Momo-
ri&let bordlades genast, hvarefter på hemställan af biskop Cel-

•iss det beslöts, »såsom ej mindre nödvändigt än med ordning

och anständighet ÖfVerensstämmande», att den, som ämade in-
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gifva ett memorial, skolle förut uppvisa det för irkebiskopeiL

Sedan omnfimndes Chydenii memorial aldrig i ståndet.

I borgarståndet bemstälde fabrikören Abrabam Westman och

borgmästaren Mentzer, om icke bevillninfren borde gifvas endast

för 6 år och någon ändring göras i stiidernas klassitikation med

afseende å hennes utgående, i livilka yrkanden en ocli annan in-

stämde, men emot dem försvarade statsiitskottsledamiUerna Mun-
the och Schauv statsutskottets förslag, och sedan en depatation

från l iinilestandet anmält detta stånds samtycke till samma för-

slag och dess önskan att snart fa riksdagen afslutad, blef försla-

get äfven af borgarståndet godkändt.

Hos adeln upplästes det först den 19 December jemte ett

memorial af kaptenen Joh. Jak. von Bilang med förslag ait be-

villningen sknlle gifvas för högst 6 år, till stöd hvarför bland an-

nat anfördes, att »som K. Maj:t å sin sida egde den rättigheten

att sammankalla ständerna för att anlita dem om lijelp och

understöd, stiimli i na deremot a sin sida icke e^de den rättigheten

att sammankoninia, i fall statens viilmagt eller deras knappa

onistiinditiheter kunde fordra att minska eller upph()ra med be-

vil In ingen, sä vore det i allo med högsta billighet och för-

sigtighet öfverensstämmande att nyttja den reciprodtet, som K.

Maj:t i grundlagen i detta fall lemnat ständerna, nemligen att

ej fastställa en bevillning för en obegränsad framtid; det som
nu blefve gjordt eller ogjordt skulle stadga exempel för alla till-

kommande tider, och det vore visst icke att förmoda att så ädel-

sinnade regenter alltid skulle pryda tronen som Gustaf III, hvil-

ken skänkt nationen hennes frihet, då han hade enväldet i sina

händer», o. s. v. Fersen förmäler, att ryska och danska sände-

buden voro upphofsniiin till detta memuiial orli Bilang sedan flere

år en deras pensionerade agent bland ständerna, hvarftir ock

alla ärligt sinnade biträdde hofvet att afstyrka detta förslag,

samt att Bilang genom en penningsumma, som konungen i hem-
lighet lät tillställa honom, förmåddes att afresa till sin hemort

och lemna frågan åt sitt öde.

I adelns plenum sistnämnda dag förspordes ingen annan in-

vändning mot statsutskottets förslag än ceremonimästaren Gustaf

Wachschlagers erinran, att ett bevillningsutskott borde närmare

reglera bevillningens utgående efter de eftergifter som deri egt rum,

men på yrkande af Fersen och Carl de Geer beslöts att hela saken

skulle hvila« Fiirst den 28 December, dagen efter drottningens
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kyrktaLMiinj» — da koniintipn utdelade en mäniid ynnestprof, upp-

höjde landtmarskalken i izreHigt stånd och förklarade de tre främ.ste

lirefvarne tor rikets }ierrar och rådets jemnlikar — företogs be-

tänkandet äter hos adeln och^blef nu enhälligt godkändt. Majoren

Fr. O. Bilberg var den ende som yttrade sig, och han »begärde })lott

ftU fä veta, hum det skalle expedieras, ty han kände icke den

Dåvarande riksdagsordningen; förr beredde nemligen alltid en

befillningsdepntation bevlllningar, nn skedde det' genom ett stats-

ntskottn; men han erhöll intet svar på denna f5rf]*ågan.

Ständerna afläto till K. Maj:t en den 20 Januari 1779 af

de fyra talroftnnen undertecknad skrifvelse om sistberörda beslnt,

hvilken mutat is niutandis var attattad i ungetar samma ordalag

•om statsutskottets protokollsutdraL'- HntVudinnehallet al" denna

skrifvelse äter intogs i riksdansheslutct, 11 och 12.

Det egentliuM bevillningsutskottet vid denna riksdag, livars

otiiciella namn var komtnUteraäe till reglerande afJaddergåfcan

för H, K. H, Kronprinsen, föreslog att denne skulle erhålla

300,000 rdr specie, konungen såsom ersättning för sina utgifter

vid prinsens dOpelse och öfriga omkostnader vid riksdagen 100,000

rdr samt såsom årlig tillökning i handpenningama 55,000 rdr

(de utgjorde förut årligen blott 45,000), drottningen till egen

disposition 100,000 rdr, hertig Carl till hemgift likaledes 100,000

rdr specie, men stälda till konungens disposition på så sätt, att

kapitalet skulle blifva oförryckt för hertiginnans räkning, men

ärliga riintan till hertigen utbetalas. För dessa ändamål före-

slog utskottet en efter stånd och vilkor lämpad personlig afgift

att utga fran 1779 ars biirjan till och med ar 1785, angående

fördelningen af hvilken afgift utskottet genom statskommissarien

Kuther lät uppsätta ett s. k. Riksens Ständers biafsked. För denna

bevillning var således viss tid utsatt såsom en vink att man vid

den tiden väntade en ny riksdag, men utskottet hemstälde att

alåndema skulle uppdraga åt konungen att derefter vidtaga så-

dana åtgärder med post- och chartie sigillats-medlen, hvarigenom

tillökningen i hans handpenningar fortfarande skulle kunna utga.

Utskottets protokoll bär vitne om den möda, som det vallade

det att alMt'b*s undvika namnen bevilinini: och kontriliutiun.

Dessa faddergatveutskottets exjieditioner bifolbts i plena, som

hiillos den 5 ocli 7 Januari 1779. Hos adeln gjordes visser-

ligen en och annan t i inran vid utskottets f<trslag, men utan på-

följd. Så anmärkte friherre Jos. Carl Cederhielm, att utskottet

m»t. Tid*krifi 1891, 8
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skulle visat mera aktning för ständerna, om det först hade med-

delat dem sunimoma och, sedan dessa blifVit af stftndema fast-

stilda, föreslagit afgiftens fördelning. Rammarrådet G, Joh.

Stierngranat och öfversten Carl Jak. v. Qvanten anförde, att de

utvägar, som anvisats tWr den fortsatta tilltikningeu i handpen-

ningarna, kunde blifva otillräckliga och detta framgent iindt r en

annan konung gifva anledning till en ny beskattning derigenom

att ifrågavarande afgifter höjdes, hvarför de (mskade att dertill

bestämdes några andra mera tillräckliga inkomster, t. ex. af

tallen eller licenten. Slutligen påpekades af flere, att de fattigare

klasserna blifvit jemförelseyis alltför hårdt betangade, och sattes

i fråga, om icke detta borde för konungen anmälas.

En underdånig skrifvelse med biafskedet, hvilket är dagteck-

nadt den 26 Januari, samma dag som riksdagsbeslutet, Ofverlem-

nades till konungen dagen förut genom en deputation. Ständerna

uttala ater i denna skrifvelse, likasom i riksdagsbeslutet, sin

erkänsla för att konungen icke äskat någon ny bevillning. I

ett sistnämnda dag liallet plenum pienorum tillkännauaf ilenne,

att han ville till förman for sina fattigare undersatar eftergifva

en tredjedel af faddergafvan eller 100,000 rdr. Sedermera för-

klarade han sin afsigt; härmed vara, att manskapet vid hären

och flottan m. fl. skulle alldeles befrias från all andel i fadder-

gåfvan, och torpare samt inhyseslgon för sig, hustrur, barn och

tjenstelgon njuta lindring af en shilling för hvaije person emot

hvad i biafskedet för dem var utsatt Besluten om »de underdå-

niga gåfvomai» samt konungens eftergift intogos i riksdagsbeslutets

13 § med betygande af ständemas tacksamhet för den ömhet han

visat sina fattigare undersåtar, men hans förklaring ansågs utgiira

ett ingrepp i riksdagens bevillningsmagt. I beslutets följande
§

bekräfta ständerna biafskedet, »likväl uwd den ändring, hvartill

förenämnde H. Kongl. Maj:ts nådiga furkiaraude gifvit anledning»^)

') Man beräknade, att den nya bevillnin?rn skalle inbringa i ilot närmaste 8
tannor guld om året. 1772 års aUminna bcvilloiog utfyordc från början årligen

vid pae» trcdnbbla beloppet, men var nu nedsatt till tO% Kenom eftergift af

ungefär 10 tunnor guld branvinsbevillning (K. K. 8 Nov. 1776),oeh af 3 tnonnr
uMild (K. K. <? MiT. ITTfi) K diverse bcvillningar. Krönings- och beernfning-hjel-

nc», som upphörde med 177G, utgjorde 4 t. g. Inom utskottet »attes i fråga att

Iterupplifv» de 1776 eftergifna bevUlma|(«po*ter eller på aniiat titt Iter fika

1772 åra bevillning. Det förra ansågs olämpligt, enär konungen så nyligen efter-

gifvit dem; det «pnare, enär ständerna rednn bcslutit den återstående beviUnin-

gena fort«atta4"^X^<^"^*^' ^'^^^ delarue, emedan namnen bevillDinc och koatribn-

tion ej konde begagDat. På lådaoa tkil fftrealoga det »frifilliga aaniDMakottet».
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Icke f5rr ftn den 4 Jannari 1779 aflemnade bankontskottet

till konungen sina den 31 Dec. 1779 daterade svar pa hans pro-

position. Ilfla bankoutskottet, anHirdt af landtmarskalken, ärke-

Kiskopen och borgarståndets talman, uppträdde dä åter på slottet

till konungen, som hade bredvid sig kanslipresidenten och stats-

sekreteraren baron Liljencrants, och atiemnade på samma gång

till hofkansleren alla statsverkets skuldförbindelser ända från

Ctrl XII» tid. Utskottet gaf ork till känna, att det ville hos

plena föreslå opplifvande af 1698 års författning om bankorevi-

skmer mellan riksdagame, byartill det begärde och erhöll kon-

ängens samtycke. Först sedan allt detta föregått, afgaf utskottet

den 8 Jannari till de tre i banken delegande stånden jemte sist-

berörda forslag sin berättelse om bankens förvaltning sedan

sista riksdag. Deruti underrättades stånden om att konungen

hade a kronans skuld afl)etalt 1,200,000 rdr specie, och dess-

utom af bankens fordran hos statsverket skalfat banken en opå-

råknad tillgäng af 3,300,000 rdr, således inalles fyra och en half

millioner rdr, i följd hvaraf realisationen ar 1777 kunnat börja,

Mmt att »rikets drätselverks i >i behållande vid dess nödiga styrka

gjort vissa vUkor a K. Maj:t8 och kronans sida nödvändiga,

hvamnder dessa inbetalningar verkstälts och hvamti bankout-

•kottet funnit sig färanlåUi att ingå»^ o. s. v. Detta var hnf

Todsakligen hvad som meddelades plena; hvamti dessa vil-

kor bestodo, fingo de lika litet kunskap om, som om kreditivens

beviljande. Ständerna biföllo förslaget om bankorevisioner; i öf-

rigt föranledde utskottets protokollsutdrag ingen annan åtgärd

fran deras sida, än att de beslöto att <:enom en taiksägelsede-

patation hembära till konungen sin erkänsla fiir hans verk, rt-ali-

sationen. Ur utskottets protokollsutdrag intogs i 10 § af riks-

dagsbeslutet det här anförda jemte eu förnyad tacksägelse till

konungen för samma hans storverk.

I inledningen tiU riksdagsbeslutet, hvilket uppsattes af en

tjensteman i konungens kansli, infördes, att genom upplifvandet

if Svergea gamla lagar detta riksmöte blifrit styrdt efter 1772

an Regeringsform och 1617 års Riksdagsordning, hvartill Stän-

derna på adelns förslag tillade orden: »i alla de delar hvarutinnan

densamma genom Regeringsformen ej är ändradw. Och i sista,

14 § af beslutet buklara ständerna ftdjande:

Vi erkänna härigenom allt hvad cnliiit (b ttn värt heshit och

de tå väl bos K. Majit som pu rikssalca hållna protokoller vid
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denna första riksdag efter regeringssättets förbittrande blifvit af

K. A£aj:t å «lefla eller af oss å vår sida iakttaget i afseende på
ordnini^en vid riksdagars hållande, ärendenas afgörande och de röst-

egandes circn^ikap, och antaj^a sådant ffir las: och rättesoöre, att

vid de jiiifol jaiKie riksmöttMi oryg-^^li^en f^lja ocli ••ftcrlefva.

De sålunda faststälda rik8da<zsforinerua iakttoi:os likväl, åt-

minstone hvad angår statsutskottet, endast vid den följande eller

1786 års riksdag. Med det år 1789 stadgade enväldet aflöstes

det af ett hemligt uUkott, i hvilket äfvea bönder inkallades,

och åtemppväcktes till nytt lif först genom 1809 &rs Regerings-

form. Den förändring, som i detta afseende timade år 1789,

var af stor betydelse, men angifves icke riktigt genom namn-
skilnaden, ty redan 1778 års statsutskott var, såsom vi hår vi-

sat, ett heinliiit utskott, och i statsverkets niYsteri<T blctVo de

heinliiza utskotten vid 178!) ars och f(iljaii(it' riksinTjten vida dju-

pare iiivii:(la iin 1778 och 1786 arens statsutskott. Men namn-

skilnath'u berodde derpa att konungen fann nödigt att icke blott

personligen taga del i utskottens konstituerande sammanträden,

utan äfven mera verksamt ingripa i deras ufverläggningar, och

ville förmå det hemliga utskottet att uppträda såsom både banko-

och bevillningsutskott samt begagna sin beslutanderätt till att

otan ständernas vetskap garantera den nya gäld, som blifvit

riket åsamkad, o. s. v. Om icke rådige och behjertade män ledt

utvecklingen i en annan riktning än den sålunda afsedda och

lyckats af böja en del af farorna — hvem kan veta, huru långt

det nya hemliga utskottet under konungamaktens auspicicr kunde

hafva galt i iukraktning pa ständernas rätt? Här ma blott

framliallas säsom betecknande, att detta ut.skott, i likliet ined

Riksens Ständers sekreta utskott under frihetstiden, redan 1789

började arbeta på afdelningar; vid 1800 års riksdag hade en så-

dan namn af stats- och finansutskottet, en annan af räken-

skaps- eller riksgälds-utskottet

') Hufvadkailonia fur deona uppsats halva varit rikadugsprotokolieu och rika-

dagthaodlingarna i Riki' och RiddarhatarkiveD, bankontakotlets protokoll oeh akter

i RiksbankeuB arkiv samt hithörande nkastater i Stat.4:ontoret. Slatet af 1772
åra riksdag och det följande riksmöJet iiro utförligare »kildradc i en lH<ii* af mig
atgifven akademisk afhaudliti;{. Bidrag till Gusta/' I JJ:t historia, \id hv&ra utarbe-

tande författaren icke var i tillfalla att taga kionedom om atataatskotteta prot<K
ko!! r.refvc Johan Liljeucrant/,' Atitrckninr/nr och memorial, utg. tif Bernh. Tanb*»
inochälia värderika bidrag till käuuedom om Gustaf ili:s linaus-historia.

(Förta. 8. 129)
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strödda meddelanden ocli aktstycken.

FråE enskilda arkiv.

Mångenstädes i Sverige tinnas bevarade större och mindre

samlingar af handskrifter och bref, hvilka tillhört personer som

mgripit i vår historia. Genom flere eller tärre slägtled hafva de

ofta gått i arf, förvarade på familjegodsen, och senare genera-

tioner hafva ej alltid egnat synnerlig omvårdnad åt dylika fSr-

deme&rfda samlingar. Många af dem hafva genom vanvård blif-

fit skingrade och förstörda, andra hafva fnllkomligt råkat i

glömska, och forskaren i våra häfder har på den vanliL'a fräjzan:

h?ar finnas den ollor den historiske personens oftorleninado pap-

per? — icke siillan mast sakna tillfredsställande svar. Naura

8U)rre enskilda arkiv hafva väl sedan liinize varit af forskningen

oppmärksamniade ocli för forskare tillgänirliLra, men äfven ur

många mera undangömda samlingar af familjepapper torde åt-

ikilliga skördar för historisk vetenskap vara att hemta.

För att i någon mån filsta uppmärksamheten på det värde

Ar stodiet af förgångna slägters lif, som dylika samlingar, äfven

de mindre, kunna ega, och derigenom bilaga till deras beva-

rande, komma nnder ofvanstående rubrik att i Historisk Tidskrift

meddelas kortfattade redogörelser fÖr enskilda samlingar af papper

af historiskt intresse, särskildt sådana, hvilkas tillvaro af forskare

hittills föga eller icke varit beaktad.

I.

Friherre Brik Matfhlas ven Volekens efterlennade papper.

Född i Riga 1694, men uppfostrad i Sverige, gjorde E. M.
von Nolekon sina tVirsta steg j>a den di{)lomatiska t jmstcin inna-

banan under Carl XII:s senaste ar. St('»rre d(den af 17:I<»- och

1730-talen hade han tillliragt i Nordtyskland, d(ds såsom kom-
missionssekreterare och chargé d atfaires vid preussiska hofvet,

dels såsom regeringsråd i Pommern, innan han 1738 utnämndes
till svensk envoyé vid ryska hofvet Frän denna tid tillhör han
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Sveriges diplomatiska historia. Det sätt, livarpå han utfVlrde de

hemliL,'a undt*rhandIinL'ar i l^•t<M•sburL' med jiriiisessan Elisabeth,

som voro honom u[»j)(lragna, och som törst togo slut genom ut-

brottet lit kriget mellan Sverige och Ryssland 1741, i^jorde ho-
nom känd såsom en bland Sveriges skickligaste diplomater. För-
sigtig i sina yttranden, redbar och samvetsgrann i det sätt, pa
hvilket han utförde de honom anförtrodda uppdrag, öfvervann han
småningom det misstroende, hvarmed han, såsom en af den nyss
störtade Arv. Horns skyddslingar, i början betraktades af det
nya hattrådet. Med denna regerincr kan han dock ingalunda sägas
dela ansvaret för utbrottet af det olyckliga kriget 1741—43.

Han var. s;iu'cr m af frihetstidens liäfdatecknare ') »en ypperlig
ämbetsman jia hvarje jdat.s, der det främst gälde att med klok-
het utföra gifna betallninizar; han har ej tillhiirt något parti,

men derigenom dugt att tjena bade hattar och mössor». Hans
enskilda sympatier tillhörde dock a/gjordt det sistnämnda partiet.

Vid fredsonderhandlingarne i Åbo 1743 var v. Nolcken en
af kommissarierna och bevakade med ifver och i åtskilliga frk-

gor med framgång Sveriges intressen. Hans beskickningar till

främmande orter voro slutade med undertecknandet af fredstrak-

täten i Abo; såsom statssekreterare vid utrikes expeditionen och
hofkansler intog han dock nndcr de närmast följande aren en

iiitiytelserik ställning i beliMiidlingen af utrikes ärenden. Vid
ministerförändrin'ien i74() ansågs v. Nolcken hafva burt erhålla

en plats i riksrådet framtVir llere af de nyvalde radslnrrarne.

Han erhöll såsom ersättning, utom den välförtjentu befordran till

hofkansler, friherrevärdighet. 1750 förflyttades han till presi-

dentsembetet i Gröta hofrätt — ett »otium cum dignitate», hvar-
efter han försvinner från skådeplatsen för tidens politiska lif.

Han afled i Stockholm i (3kt. 1755.

Fran aren 1720 till 1748 Hnnas i behåll mer och mindre
ullständigt bevarade serier af bref och handlingar, som v. Nol-
cken samlat under denna omvexlaiule ämbetsmannabana och hvilka

till en icke riiiiza del ega historiskt intresse. Den öfvervägande

.sttirsta delen af dessa papper är fr)ranledd af hans äinbetsstä Il-

ning: ett icke obetydligt antal utgöres af ofhciella änibetsskrif-

velser, dels i original, dels i koncept, till hvilka motsvarande
koncept och original finnas i riksarkivet. Bland hans enskilda

korrespondenter finnas samtidens högtstående personer talrikt

representerade, och vid sidan af aktstycken af rent historiskt

intresse erbjuda dessa enskilda bref åtskilligt af värde för bio-

grafen och kulturhistorikern. — Till dessa samlingar af ofhciella

och enskilda skriftvexlingar komma äfven utkast till politiska

upj)satser af v. Nolckens hand, dagboks- och andra anteckningar

under hans beskiekningar, samt en i<'ke afslutad utförligare upp-

sats, hvilken kan anses såsom v. Nolckens politiska memoirer.

') Teugberg, bidrag iiil biätoricu om Sverige» krig med Rysalaod I: 131.
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Dennn sistnämnda uppsats, nedskrifven 1751, innehåller utom
allmänna politiska reflexioner, an^itVande v. Xolckens ståndpunkt
vid l>pd()mande af samtida tvistefrågor, en redogörelse för parti-

ställningen under frihetstidens tvenne första årtionden samt an-

teckningar rörande Sveriges yttre politik och v. Nolckens be-
akickning till Ryssland 1738—41. Dessa memoirer ega icke obe-
tydligt historiskt intresse och torde vara förtjenta af forskares

appmärksarahet.

Friherre E. M. v. Noli kens papper synas först hafva blifvit

tillvaratagna och nödtorftigt ordnade af hans son. sedermera hof-

stallmästaren frih. A. H. von \o leken. De hafva förvarats pa /

jsäteriet Jordberga i Skåne, hvilket genom trenne slägtled gatt

i arf inom Nolckenska slägten och nu eges af ryttmästaren m. m.

C. G. Stjernsvärd, g. m. friherrinnan Clara v. Nolcken, den sista

i Sverige qvarlefvande ättlingen af £. M. v. Nolcken. Tillvaron

af detta delvis dyrbara arkiv, med hvilket &fven sedermera för-

näts strödda handlingar rOrande excellensen Arvid Fredr. Kurck,
eo af Jordbergas förre egare, har, så vidt kändt är, icke varit

af den historiska forskningen uppmärksammadt. Dess väsent-

ligaste dej ar torde väl ega sin motsvarighet i riksarkivets sam-
lingar. Åtskilligt torde doek ännu vara att hemta ur dessa pap-
per, och till ainisiiiuLi f«)r forskare i Sveriges diplomatiska hi-

storia un<ier konung Fredrik l:s tid, meddelas här eu ufversigt

af samlingarues väsentligaste innehall.

E. M. v. Nolckens efberleronade papper, under sommaren
1880 ordnade och genomgångna, utgöras af tillsammans 24 band
o<-h fasciklar in fol. (><'h 4:o. Hiiraf upptager den kronologiskt

ordnade samlingen af bref, ämhetsskrifvelser o. d. fran 1720—^55,

till större delen oriirinal oeh egenhändigt skrifna koncept, —
18 band och faseiklar; politiska och historiska anteckningar af

E. M. v. Nolcken samt strödda uppsatser, utkast och daixhoks-

anteckningar af densamme, allt egenhäntligt — tva fasciklar fol.;

samt strödda handlingar till Sveriges och Europas politiska och

diplomatiska historia, 1684—1754, (diplomatiska aktstycken,

riksdagshandlingar, memorialer, politiska uppsatser, acta publica

D. m. till en del af underordnadt värde), i afskrifter, samlade
från raånca olika hall och under olika tider — tillsammans 4
fasciklar fol. — Den förstnämnda af dessa afdelningar, den om-
fångsrikaste, &r äfven den, som här egentligen kräfver en redo-

görelse.

Fem band fol.. fran aren 1720—29, innehålla företrädesvis

handlinL'ar rörande v. Nob'kens anställning i Berlin såsom svensk

kommissionssekreterare och chargé d'affaires och utgöra i sjelfva

verket en icke obetydlig del af svenska beskickningsarkivet i Berlin

mder de första åren af nämnda tid. Officiella och enskilda bref
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till så vftl N. flom till stenske envoyén i Berlin grefve Carl

Posse, under hvilken v. N. tjenstgjorde 1720—24, frän svenska,

pommerska och preussiska myndigheter och enskilda ämbetsmän,
samt koncept till niinisteriella depescher, till största delen af

v. X:s hand, iittröra det väsentliga innehållet af de tre första af

dessa band. En stor del af liandlingarne från 172.S—24 bestar

af skriftvexlingar och relationer rörande tlen skynif, som till-

fogats Sveriges sändebud i Berlin, da preussiska regeringen, på
begäran af grefve Posses fordringsegare, utfärdade furbud fiiir

honom att lemna staden och i strid mot folkrätten lät postera

en offtcer till hans bevakning, v. Nolcken afsändes i slutet af 1723
till Stockholm med rapport om denna tilldragelse; Posse och v. N.
rappellerades från beskickningen, och under ett par år efter bör-

jan af 1724 fans ingen representant för Sverige vid Berliner-

hofvet. v. N. inberättade dock tyska politiska nyheter fran Stral-

sund aren 1724—25. Koncepten till d**ssa rapj)orter förvaras här,

äfvensom utkastet till Posses »rapjicls-relation» , dat. Stralsund

Mars 1724, innehållande en skildring af förhållandena i Pn-ussen,

allt igenom skrifvet med v. Nolekens hand. — 1726 ånyo utnämnd
till kommissionssekreterare i Berlin, tjenstgjorde v. N. till 1729
nnder den nye envoyén frih. Klinckowström och förestod under
dennes frånvaro upprepade gånger beskickningen. Handlingame
från dessa år utgöras mest af enskilda bref till v. N. från Klin-
ckowström och andra samtida diplomater och tjenstemän, v. Nol-
ekens koncept till officiella och enskilda skrifvelser samt af ett

stort antal memorialer och uppsatser rörande frågan om den
hannoverska alliansen — dessa sistnämnda alla i afskrift.

Fran ar 1730 tinnes endast ett fatal bref bevarade och fran

1731 intet. Under aren 1732—37, hvilka v. N. mest tillbragte i

Pommern såsom regeringsrad och medlem af pommer*ka regerin-

gen, stod han i bre^exling med en mängd pommerska ämbetsmän
san* t med högre och lä^re tjenstemän i svenska kansliet. Den
del af brefvezlingen fran dessa år (utgörande 2 fasciklar 4:o),

som blifvit bevarad, är af jänitOrelsevis ringa historiskt intresse,

innehåller nästan endast enskilda bref och rör mest pommerska
angelägenheter samt enskilda befordrings- och kansliärenden.

Pommerske arf-landtmarskalken furst Putbus och direktorn vid

hofriitten i ( irejtswald ( ii ides hörde till v. X:s flitigare pommerska
korrespondenter; kanslijiresidenten Arvid Horn och hofkansleren

frih. v. Kochen voro de bland v. N:s förmän som under denna
tid oftast vexlade enskilda bref med honom.

Af större intresse äro de Nolckenska papper, som blifvit be-
varade från åren 1738- 4.3 (6 band fol. och 2 fasciklar 4:o),

den period, då v. N. såsom svenskt sändebud i Ryssland och
fredsunderhandlare verksammast ingre]. i de politiska tilldragel-

serna. Utom afskrifter af en del politiska ströskrifter och riks-

da^spapper fran 1738 märkas tVir detta ar: en up|>sats af v.

Nolcken till deu llornska ministorens försvar, utgörande en veder-
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läggniug mot hattpartiets anmärkDingar rörande dess ledning af
Sveriges utrikes politik, en egenhändig journal (Juli — Ang.
1738) Öfyer förhållandena vid v. N:s ntnämning till envoyé i

Petersburg och förberedelserna till resan,' koncept till mini-

fteriella skrifVelser han Petersburg till K. Maj:t och kanslikol-

le^*iim. ämbetsskrifvelser från re<ionii<;slodainöter och kanslikol-

lejrium, samt konceptet till en vidlyftig relation om ryska ftirlial-

lan len, dat. d. 5 Dec. 17.'i8. — Fran aren 1739, 1740 och förra

hälften af 1741 tinnes här fiillständiizt bevarad v. N:s mini-

steriella brefvexling fran Petersburg, dels koncepten till hans

depescher, dels talrika bref och instruktioner till honom från

regeringen, kanslipresidenten Gyllenborg samt kanslikoliegiom.

Deijemte finnas v. N:s »relation om Ryska hofvet» till 17& års

riksdag, daterad d. 9 Nov. 1741, afskrifter af åtskilliga akt-

stycken rörande Ryssland, särskildt af ransakningsprotokoll m. m.
rörande Sinclairs mord samt en promemoria af v. N. rörande ryska

fiirhiillanden, dat. 31 Juli 1741, afsedd att lemnas öfvprbefal-

hatvim n i kri*:et mot Kyssland. ') Bland v. N:s enskihlc kor-

respondtMiter fran Stockholm under hans vistelse i Petersburg

kunna nämnas: kanslirådet .1. C. v. Bahr, som tlitigt inberättade

nyheter fran Stockholm till en del af politiskt innehåll och af

allm&nt intresse, den gamle Arvid Horn, som nu dragit sig till-

baka till privatlifvet, den olyckligt bekante presidentsekreteraren

frih. Joh. Gyllenstierna, riksrådet T. 6. Bielke m. fl. — Från
den hemliga underhandling rörande hertig Carl Peter Ulrik af Hol-
stein, tVir hvilken v. Nolcken, sedan han iemnat Petersburg, på
hösten 1741 afreste till Rostock, finnas äfven åtskilliga historiskt

upplvsande bref i behåll, vexlade mellan den holsteinske hof-

marskalken Brummer, kanslipresidenten (jryllenborc och v. Nol-

cken. — 1 biirjan af 1742 anträdde v. N., fr)rsed(l med liemli«ia

instruktioner, sin resa krinu Bottniska viken till Finland, Peters-

borg och Moskwa. Dagböcker Öfver denna resa och dess förbe-

redelser från d. 10 Jan. till 23 Mars, dels förda af v. N. egen-

håndigt, dels af hans sekreterare, M. v. Hermanson, finnas

bevarade, jämte koncept dll hans ininisteriella brefvexlin^

samt en vidlyftig relation rörande denna beskickning, daterad

Moskwa d. 13 Maj. Naf;ra bref under samma tid till v. N.

från franska sändebudet i Peterslmrfi La Chetardie, ryske stor-

kansleren Tjerkaskoj samt fran de svenska och ryska betalhaf-

varne i Finland f(>rvaras här äfven, dels i ori-jinal dels i at-

skrift. Ett journal-fragment under Juni och Juli månader s. a.

erinrar om v. N:s vistelse i Stockholm efter återkomsten från

Ryssland. Under senare delen af sommaren och på hdsten 1742

') Se rörande v. N:« underhandlingar i Peter<«1)urg Tengberg, nnf. st. och

M»ltn«tröra, SvpHcp"- polit. hi-toria II, hvilka franisfiillninirar nrr> gr<iri(iade på d«.

i rik»arkivel befintliga inot>va rande exemplar af handlingar fur dci^sa är. — Jfr

l&r öfrigt ISrteekoiiigeti öfver riksarkiveU MmliDg af MoseoTitiet, i Meddeltnden
Mm St. BiktarldTet, 111: 7% 73.
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vistades v. N. sasoiii underhandlare och radgitvaiide diplomat
vid svtuska arméen i Finland och hemsände derifrån depescher,

hirilkas koncept hftr ttro bevarade. — Handlingame och brefYez-
lingen firån 1743 röra yåseDtligast fMsanderhandlingame i Abo,
hvarest v. N. med kortare afbrott vistades från årets början till

Sept., och innefatta dels hans ministeriella rapporter till rege-
ringen, brefvexling med Brummer, Golovin, Runijantsov ni. fl.,

dels instruktioner, handlin^^ar och räkenskaper tVan tre(isk<>n-

gressen, ^dels ^lutli^Tii en )jjoumal anecdote» egenhändigt toiiJ af
v. N. i Abo fran d. 7 Jan. till d. 8 Mars 1743. Denna sistnänindti

innelialler åtskilliga detaljer af intresse. Enskilda bref rörande
politiska förhållanden i Sverige under vistelsen i Abo erhöll v.

N. noder detta år af kanslirådet t. Bahr, landtmarskalken v.

Ungern-Stemberg, v. Höpken m. fl. Ett akts^cke af N:8
hand, som förtjenar här n&ronas, år uppsatsen »Reflexion touchant
los interets du sang de Pierre I et raffranchissement de la nation
Russ(> du joug des étrangers», afsänd till Sveriges tillfålliga sän*
debud i l\*tersbur<i general Diiring, i Aug. 1743.

Fran och med ar 1744. da lugnare tider inträdde för Sverige

och (Irss (]i|tloinater, är v. Nolckens lirefvexiin»: (4 fasciklar 4:o) af

mindre omfauL' (n h eger mindre historiskt intresse. Såsom .stats-

sekreterare i utrikesexpeditionen stod han dock i jämn bref-

vexling af så y&l officiel som enskild natur med de flesta af
Sveriges diplomater t utlandet. Af politiskt innehåll och vigt

äro isynnerhet de talrika brefven fran de svenske s&ndebaden
till Rvssland, ambassadören frih. H. Cedercreutz (1744-45) och
envoyén grefve N. Barck (1745—47) samt fran den förstnämn-
des sekieternre M. v. Hermanson (1744—45). Fran envoyén
Hudenschold i Berlin finnas äfven «'n mängd bref 1744 - 47, hvilka

dock f()retrii(l('svis röra aniifläLfenhetcr af mera enskild natur.

Konnnissionss«'krcteraren, sedermera cnvoyrn Celsings bref fran

Konstantinopel (1746 47) och envoyén frih. C. Fr. Schetfers

från Paris (1744—47) beröra till en del politiska frågor för

dagen.

Från 1748 finnes endast ett fatal bref, och efter detta år
endast några bref från den sedermera olyckligt ryktbare grefve

Erik Brahe (1754, 55), jemte v. N:s svarskoncept. Den sist-

nämnda brefvexlingen rör enskilda angelägenheter samt eger ej

allmännare intre^^se. Anmärkningsvärdt är att Brahe räknar v.

N. till dem som tillh()rde )i!a l)onne cause» — naturligtvis i stri-

den mellan hofvet oc|i hattpartiet, v. Xolckens politiska memoir-
anteckningar, for hvilka ofvan (s. A) är redogjordt, visa äfven

nogsamt att han, den gamle dijilomaten, som utmärkt sig under
Gyllenborgs och hattregeringens tjenst, förblef sina ursprungliga

sympatier för det motsatta partiet trogen.

T.
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Bref upplysande STenska historien.

Det ingår i planen för denna tidskrift att, i den mån nt-

rymmet medgifver, efter hand meddela bref som innehålla upp-

lysningar till vår historia. Det har ofta anmftrkts, att den sven-

ska litteraturen har brist pa historiska raeraoiror i eL'ontlii: me-

ning. Men dertMiiot tTni-timifS rikedom i»a en annan kiiila, af

fullt ut lika stort viirde, näinliii«'n })a l>r»*t', som iiro i historiskt

atseeude upplysande. Ett bref Icmnar det mest Icfvande intryck

sa väl af den personlighet, fran hviiken det utgått, som äfveo af

den händelse eller det förhallande det afser. Det likasom fängs-

lar det flyende ögonblicket i en varaktig bild. Dä nu tillgängen

till skatter af detta slag &r så rik, och dä tidskriften synes

b6ra bereda sina läsare tiljf&lle att icke blott blifva bekanta

med den historiska litteraturens nuvarande ståndpunkt, utan äfven

att, i den mån det kan ske, blicka in i det förflutna på det sätt,

som eljest endast kommer forskaren till del, har nian velat tid

efter annan meddela utdrag ur sådana brefisamlingar, som äro af

ett större intresse.

I detta häfte har utrymmet endast tillåtit att meddela några

fa, spridda bref. 1 de följande torde kunna intagas en och an-

nan fortgående följd af sådana bref, som tillsannnans bilda ett

helt. Der icke språket^ är särskildt karakteristiskt, har det icke

ansetts vara nödvändigt att bibehålla det gamla stafsättet, lika-

som interpunktering i allmänhet vidtagits. Här och der har

man äfven synts kunna inskränka sig till att gifva utdrag af

det vigtigaste.

Vi börja med en bild ur tretioåriga krigets historia. Det
ir den tjugusjuarige generalen grefve Nils Brahe, som i sitt

egendomliga, friska, men med tyska talesätt uppblandade språk
— ett prof på den tidens läiiersprak — beriittar for sin blott

tv9 ar iiidre lirodcr. riksrådet P» hr Hrahe om de töruämsta tiil-

dra^elsrrna under sonnnarfältta<it't \{j'.V2.

Derefter fiiljer ett bref fran Axel Oxenstjerna till hans sy-

skonbarn grefve Bengt Oxenstjerna, da guvernör öfver Augsburg.

Det har sin märkvärdighet deraf att det är skrifvet dagen efter

wdan underrättelsen ingått att Gustaf II Adolf stupat, och ut^

trycker kanslerns tänkesätt vid den stora förlusten.
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1) titéf från Xils lirah.- till Per Brahe d. ')

Welbornne Grefve, kere B. .IaL'li ("mskar minn kere B. samptt
hans kero ^v;lr<^^att af Giidli tlicmi A Idraljögste all lyckelifjh

tilstandt och ^\ fim.hjo. Kftcr sasuin iaL'li tVtr na^'ånn tidh sedhann
bekom minn kere IJ. st liritweise, hvaratat' iagh medh hiertans

trögdh gernna förnam minn kere fromodher sampt alla wåra
sysUonne wara wedh godh fielsa oeh snodhett, gndh alsmecktigh

låthe så stadight och långwarachtight wara och blifwa, och alden-

stnndh iagh nocksampt wett dett minn kere Brodher åstundar

att wetta, huru sasum wårt tillstånd heller och hvadh såsum
denne sammaren passerat ohr. will jaL'h minn kere B. sa(lann i

kårthott avisera, efter du migh någorlundha gifwes iegenhett att

schrifwa,

Först ner hanns M:tt förnam att Feltmarskalkenn Ga-
8taf Horn blef af Tilly ntur staden Bambergh slagen, förgadradhe

hann alla trupperne tillsammans, som hann hadhe wedh Ren-
strömmen och el Mest Hertiiz Wilhelm utaf Weimaren och Johann
Banner hoss si-jh liadhe oeh marserade retta wpiienn till Nurem-
berg i denna mening der att trt tla tieiidenn ann, livilkett intet

skedde, utanii ner tiendenn luirdhe att konunjjen medh ^a stor

macht kom anmarserandhe, retireradhe han sigh till Dunawert,
som ligger ute medh Donauströmmen, och efter kungenn så långt

war medh så stor arme avancerat, som war 18000 man till fot

och 12000 hestar, tycker hann dett bestå att wara widare att

sökia tiendenn; marserade altså fortt till Dunawert, hwilkett

sigh intett lenger höitt ehnn ehnn da<.'h och ehnn natt ; dock

samnui nattenn emott mor^Duenn lu|»pe hadhe knekter och ryt-

ter utur stadhcnn, som war till HOO till hest och 1500 till fot

under ehnn hertigh utal Saxens conjmando öfwer Donauwbryg-
gian till Tillis arme och förlåte alltså skentligenn stadhenn.

Ber med finge vij ehnn pass öfver Donanw, ryckte alltså efter

8 dager tidh till Leckhe strömmen, der Til Ii sig öfwer retirerat

hafwer; der war då godha radh dyra, huru såsom wi öfwer
samma str<)niiii komma skulle, efter säsum hann medh hella ar-

men iij>j»a andra sidhann |»assenn Iagh och medh hr)i:sta Hit ticnn

till att def(Mi<lera tenktc. efter sasum hann \\v\\ con.>«i(icrerade

att, der wi skulle komma der öfwer, skulle helle hans herres

landh gå der np, som war Beijaeren. Dock ner så «ida war
kommit, att dett antingen skalle brista eller böiga, blef denna
resolotion fatatt. att mann skulle uppa ehnn beqwem ortt byggia

ehnn bryegia, hvilkett och sä skcdhe, att dett war omögeliyit

tiendenn sadantt knnne förhindra; fonly wi satte altid naere

ocli siutio styi-kcnn, liadli»^ stora ocli sma. som continuerliL'li helle

dagenn, ifrann dett der dagcs och alt in till aftonenn, spelicdhe

och flanckeredhe denn spetzenn, som wij leunte bryggiau uppa,

altså så dett omögeligit war, att hann knnne fSrhindhra oss att

Origintlet förrarM i Skokloiten handvkriftMamliDg.
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byggia bryggiann. Ner såsom i il Ii dett sagh, grep hann till

ehtt rädh, som intet ellagt [o: elakt} war, och gioiähe hann ehtt

retransement för oss, efter såsum sitns honum mykit favorabel

och beqnem war, att hann oss nocksampt hadhe kannett weria

widare till att komma, enn såsam Ofwor bryggienn; blef altså

igennom gudhz schickflse och försynn skuttinn iironnom lälirett

medh ellt pundight stycki»» lodh, och sodhann hans Feltmarskallk

Altrinirer strofwptt medh ohtt styckic lodh i hufwudh. Altsa

toL'h arin«''n (diiin skrek till sigh, d«*tt (icnerait^rna woro skuttinn,

sa att iniieii won'. som henne mera i^iibcrnfra ehnn Heijertorstfnn

sielf, hwilkenn intett wiste mera att taga sigh före ehnn bekhiga

sitt godha landh* som oss till dell och rof blifwe skulle, och

retireradhe sigh alltså i eht half traf med armén till Ingolstadh.

Togo wij sedann wår mars till Augusbnrg, hwilkenn efter 3 da-

gars belegringh sigh nppgaf, och ryckte wijdere fort till Ingol-

stadh i denn meningh att bringa fiendenn till feltslacht, der till

hann ingalundhe wille förstå. Sedann wi sågo att der intett

stort war till att utrt^tta, efter sasiim stadhenn mykit fast

war tM-li well f<>rsed utaf allt tillbphru*, toL'<> wi war ressa retta

wegt-nn till Miinn kfuii, (i«'r konunir^Min stadhenn uppa 2 * .j tunna
2ull brandskattadhe. Interim kom eht budh och aviser, dett

Geuerall Ossa, som fördhe ehnn armé i Svabeun, hadhe beleg-

ratt ehnn stadh Meningen benembdh. Blef Konungenn alltså

f5rorsakatt att brytta medh ehnn dell utaf armeen np till ent-

settning af samma stadh och lemnadhe Johann Banner der qnar
medh denn andra dellenn af armeen. Xrr wij da dit kommo,
ryckte Genera! Ossa der ifränn inn i TyroU. Imil lertid h kom
ehn Curier ifrann kurfurstenn af Saxenn, som sollisiteratl'' iioss

Kongenn om ehntsatt, efter W allenstr-ii medh h»'Iia sinn niaidit

trenedhe uppa honniim i Hrlicm. Kycht»' Kongenn ptr i>asta

äht Ausburir ifrann Mfmminircii iLTiMin i e'jonii |iers(»nn, i (Icniia

meuinuh att wara sa mykitt nemare. att om nagott biitili komme
ifrann Chursaxenn, derefter hann sigh better kunne anstella, och

lemnade migh der qnar i Memmingen medh armén. Ner hann
kom till Ansbnrg, kom åtherigenn ehnn påst ifrann Curfurstenn,

der så sker Kongenn icke wille ehntscttia honom, nödgass
hann att jöra fredh medh ICejssarenn. Elliest hadhe wij gått

in i Tvroll; ftödnass altsa Kongen att sendha efter mii:h medh
armén, att iaLj per posta skulle marsera retta w»»L:*'nii till \o-
renheri:; hwilkett ock sa skeiide, ock n«'r iai: ditt kom. hafwer

hans M:tt imidlertid f(»rL!a<lratt sa mänga trupper hann naLTonn

tidh kunne fa tillsammans och ryckte sa fortt up|>a denn wt iicini

till Behem. Ner han kom till ehnn litenn stadh, Bruch benembt
feck Kongenn wetta, det Curfnrstenn och Wallensteinn hafwa
giortt några månaders stilleståndh medh hvar andra, och Vallen-
sten och Beierfurstenn coninngerade sina armeér tillsammans

och woro i fhllt anmarcherande rett nppå Kongenn. Då sendhe
Kongenn någre trupper att recognossera, hwarest fiendhenn wore,
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der igennom hief af ehnn raconter utat' riendenn wart partij sla-

genn, der trij Ryttniostere blefwe diida, iblandt hwilka war Gö-
staf Mörnor slajicnn, och ryttmester Slangenn fangen. Ather
igenu sendhe Kougenn öfwerste Tubadeil med t»00 dragunere och

4 compani ryttare till att se hwar åhtt som fiendenn sinn

marche togo och ehndeligen skaffu Kongenn fångar. 6ek altsa

intett better för hanum, ehnn att hann råkadhe i hop med fi-

endhes furtrop, der hann med hella armén war i full marsche,
blef alltså hella partij meste dellenn slagitt och öfworstenn

sielf faiigenn. Da retirerede konuenn sigh till Norenbergh
tillbaka igenn och formerade ute medh stadhenn ehtt retran-

serat quartier och iago der i jemfella 10 weckor, der henn-
dhenn sigh jemthe oss luseradhe, och ingenn tordhe denn an-
drass teger att stormma, ej heller tordhe wy oss retirera ifrånn

stadhenn: elliest hadhe hann warit förloratt. Befannss altsa rad-

ligast att wara att schrifwa Cantzelerenn till, att hann skulle

sani!)la alla di trupper, som wore wedh Reustrtimmen, i Sua-
beiin, i Franckenn och i Dyringenn, och konnna till honum wedh
Noreinbergh, hwilkett hann ock giorde ock bräckte ehnn aruié

utaf 9000 bestar och 15000 mann effectiva till fett under her-

tagh Wilhelms commando, som ehr Greneral lutenampt utaf hella

armeen. Så ner wi då wore conjnngerade, stelde wi åss i ftill

batalie for fiendenns leger till att se, om liann medh oss slå

wille och kanoneradhe honum ehnn heli dagh i legrett, och ner

dett intftt wille ga ann, ryckte Konngenn medh artn<'n wed ehnn
liteiin stadh benemd Furt öfuer passenn till att se hwadh fien-

des contenantz war. Kett som wij öfwer passenn medh armen
kompue wore, komm ehn litenn fransusk påicke Öfwerlöpandes,

som berettadhe att fiendenn marsherade sinn koss atnr legrett

och att hans bagacie var natten tillförendhe sinn koss ryckt.

Der uppå ryckte wi medh armén in till fiendhenos leger, i denn
nieningh att sa sannt wore, medh hwilkett wi mykitt wore be-
draiine, tb r lit ndcnn sigh nit-i kta till wer stelte och lett 1000
kurat/.irer hugga utur leiirett ujijia v;ir fortrop utaf ^fusketerer,

hwilka myckitt well blefwe eutlangue ai wara musketerare, sa

att i samma combat blef Öfwersten Fackkertt, dfWerste Carafa
iliellskattenn, och så halltz öfwer hufindt i legret igenn injaggadhe.

Sedann lett Kongenn settia uppå samma platsen n sma styckinn

och befalte Linnartt Tårstennsann och Erich Manndh att di

skulle taiia 4 Conipani Tyskar utaf (ifwerste Burtz KfLTenient

och settia dem boss styckienne att di igennoin ehnn sorti ifke

matte Itlifwa iiorttaszne. Sa ner dij i samnia action worr att

föra Companierne dit, föll tiendhenn ather igenn medh ehuu starck

parti rytter ntnr legrett, der ntaf di nya 4 Compani kneckter

ble^e fösckreckte, och kastade geverett ifrånn sigh och mente
att salvera sigh medh flychtenn, dåh bb fwe de meste dellene

nederhugne. Der utöfwer blef Linnardt och Krich Uandh fagnna;

stogo altsa denn hella dageon och denn natteon för hans leger
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stilla och andra morgonnen retirerade wi oss ehtt nmsketeskoss
eller ta der ifrånn ocb lågo 8 dagar der stilla. Wår förlust

som wi der hadhe war 600 döda och 1200 quetzta, elliest mykitt
många officerare qaetzta, dock intett mer ehnn 2 öfwerstar döde
ehnn grefve utaf Ehrback och öfwersten Boetius. Dette hafwer
iairh in t et t kunnatt underlata sa oMter att referera min kere

Brodher iiwadli war actionn hafwer waritt i denna sammaronn;
v^ill och her niedh sa wel! som altidh hafva minn kere Broilher

saiiipt hann kere omwardnatt uti gudh thens Aldraliögstes beskydli

och beskerm till sieil uch iif befallett. Datum Vintzheim denn
14. Septembris anno 1632. M. K. B. F. B.

Nicolaus Brahe.

2) Bref jrån A.rel Oa:enstjerna till Denyt Oj!enstjema,

Som jan i ^;ar afton hitkommer från Wiirzburg för att ut-

riitta ett och annat enligt H. M:ts upp(ira<z, far jatj underrät-

telsen om konuntiens diid. Min k. broder kan lätt första, huru
smärtsam denna underr;itt<dsc skulle falla. Vi\Y min del bekla-

gar jag väl med smärta, att il* M. likasom in medio victoria-

mm enrsn blifvit undanryckt det allmänna och fäderneslandet:

dock emedan sådant behagat den Högste och Han efter sitt oför-

Inderliga r&d och vi^a försatt H. M. nr denna mödosamma
erlden i evig hvila, måste vi bära detta med tålamod och hem-
ställa till forsynen utförandet af det påbegynta verket, såsom
det ock åligger hvar god patriot att i sin stad tillse att icke

hvad som väl blifvit och numera temiigen bragt till stånd, ge-
nom hans skuld fJirfaller.

Eijenhändujt postscriptum. Min K. B. Denna olycka är

att beklaga, men, det (iud bättre, icke att hindra. Jag reser

ned till Saxen till armén att communicera med Chur-Saxen om
alt, så och förse garaisonema. — Jag beder att m. B. ville nu
vid denna farlighet med full idkesamhet och flit förestå sitt

Gabernium, likesom lefde H. M., och ftndå bättre och flitigare,

til dess jag kan fa se huru sakerna sig ställa.

Det sista aktstycket är ett egenhiindisit bref till konung Gu-
staf IV Adolf fran kejsar Alexander I af den 3 Maj 1805. —
liedan den 2 Jan. detta ar hade ett evcntuelt anfallsförbund mot
Frankrike mellan Sverige och Kyssland iugatts under förutsätt-

ning af att England biträdde och gaf Sverige subsidier. Under-
bsndliogen mellan Sverige och England stötte emellertid på svå-

righeter och detta Alexanders bref har utan tvifvel nedskrifvits

att påskynda densamma. Se härom Zlobins på officiella hand-
lingar stödda framställning i »De diplomatiska förbindelserna

mellan Sverige och Kyssland 1801—1809>». (Ryska Uistor. skrif-

ter i svensk öfversättning I.)
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3) Eytukändiyt br*-j från kejsar Alewnnder I af liyasLand till

koHuny Gustaf IV Adolf

Monsieur mon frere, Beaa frere et Cousin! j*attacbe trop de
prisp fl votre amitié poiir no pas aller au devant de ce qae la

contianco, »lui nous unit, poiirroit me rcprorlit-r de vous avoir
laissr i^noicr. Mais en eloppant t(}ute.s mes idées Ix Votre
Majesté, <jirelle si* persuade, <|iie <-'est au qualitrs [»ersonelles

qui Le distinguent, en un mot ä Eile S«'ule, que je me eontie.

Les pieces ci jointes-) renferment ce (jue je crois devoir faire

poar le salat de l*£urope. Leur contena montre que mon io-
teation nVst pas d*eniployer des demi mesures, et je me flatte,

que. cette pensée n*a jamais été celle de Votre Majesté. £Ue
verra, que j*ai compté sur Son concours a mes opperations; sur
Ses ports pour leur exécution; si je Tai falt, c'ost que des engage-
mens rociproques me le permettoient. Pournes Vous ne poiiit les

admettre Monsieur inon tVere et TKurope seroit elle liberiM* sans
que Vous eussies voulu concourir a son salut? Cette idée est

certainement trop loin du eoeur de Votre Majesté, pour y trou\ er

jamais place, et si roeuvre, qni nous oecupe, ne commence pas,

comme Vous Tanries desiré, pourqnoi sup[)oser que nous ne par-
venions pas enfin au méme but? Une difflcnlté reste encore,

c*est celle des subsides, et elle peut étre facilement écartée, si

votre Majesté y aj»porte la moitié des dispositions que j'y met^
trai. VeuiUez, Monsieur mon frere, autoriser le Baron de Ste-
din<^k n entrer en diseussion sur ret objet et l\ coni-lure ici avec
mon .Ministore et IWmliassadtMir d'An!zlet»'rre, aiiisi (pie le pro-
fHtscra le S:r AlM|(riis, et a comliiner egah-iut nt tout ipii seroit

relatif" a nos op|M'iations eomnmnes. Ce Ministre quoiqiie joiiis-

sant de ma contiunee, n*a point connoissance de ee que j'eeris

å Votre Majesté. Cest exclusivement å Elle seule que j'ai

voulu en ouvrir, et je La prie de me gärder sur cet objet un
secret inviolable, si necessaire pour assurer le succés des oppe-
rations. Les sentiments et les liens de tout gt iire qni nous
unissent, me donnent Tespoir que Vous adhérerés ä mes propo-
sitions, et je me fais un plaisir de Vous renouveller ici 1 assa-
ranee du sineere atta<*hement et de la consideration particuliére,

avec la quelie je suis

Monsieur mon frere, beau frere et cousin,

de Votre Majesté

le bon frere, beau frere et cousin

Alexandre.
S:t Petersbourg le 3 May 1805.

') Originalet i Upsala Univ. hibliotek. De spärrade orden äro nnd(?rstrukna.

'') Tralst!it<Mi mcllrin Kyssland odi Stor- liritanicn af d. tt^.mT 1805. Trjekt
hus Murteus, Eccueil. Suppl. IV, efter en öfveraättaing till fraaitkao.
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Otto Ainold PaykuU.

Al

OTTO SJdOBSN.

Jämsides med Patkul trädde vid början af dot nordiska

kriget en annan lifländare, O. A. PaykuU *) i tjenst hos Sve-

riges fiender; de föUo ock bada i segrarens våld och ledo på
samma år döden under bödelns hand. Dock finnes ej något

Dånnare saraband dem emellan; icke i syftet, enär den ene sökte

måtta sin h&mndlystnad, den andre efter bftsta förstånd upp-

fylla sin visserligen omtvistade trohetspligt; icke i verksamheten,

då den ene, en slug diplomat, arbetade med pennan i kabinettet,

den andre, en hederlig krigare, g^jorde sin tjenst vid liären; icke

ens i deras nlycksiide, da den ene tankades i sina etrna intri-

liers nät, den andre gaf sig med vapen i hand tanuen pa slag-

fältet. Den f(»rre toli som en förvunnen brottsling, den senare

som otfer för en till orimlighetens spets drifven rättsuppfattning.

Af följande tiders historieskrifvare har Paykull icke blott för

namn likhetens skall ofta förvexlats med Patkul, ntan äfven

fatt, lika med denne och med vida mindre skäl, gälla som före-

trädare för den med Sverige missnöjda delen af lifländska adeln.

Genom efterföljande lefhadsteckning skall påpekas, horn föga

skäl det finnes att sammanpara de båda märkvärdiga männen.

Slägten Paykull hör egentligen till Estlands tyska adels-

al&gter och härstammar Iran det gamla huset Tiirpsal Sitt

') U. A. v. favkull skref han s'u' i brefven till Dnhiberg. Saintidti och

följuide förCr. hafva akiftevu skrifvit haua naiDD Faykul, Paikali, Paikul, Paikel

o«h Pdkel. 0«t irenka tkrifeåttot Paijkall (rSttel. Paijknll) har fin gnmd I åm
liländska seden att i namn pricka öfvei u och v).

^) Hapel Nord. Misc. st. 15. En ixstyrkt >faTnt,ifln iir bifogad Karl Paij-

kiiUf iotrodaktiou8an6ÖkaD uti Kiddarbuädeput. protokoll fur 1755 sid. 723 (Kid-

iwlumrkiTet). Af den »er ibmi, alt CIm Paijlrall (tom lefde 1625) hade två sÖDcr:

^öriren (stamfader för den svenska friherrliga grenen'' och Fabian (irift med Ur-
sula tr. Weingartvu, hviiken lefde 1629). Den senare hade söneroa Fredrik K«in-

Md P. (löjtnant) aamt två andra söner (med ej appgifvet förnamn). Sn af dem
Miva kan bafva varit O. A. Pajknlla ftdar.

BUt. mékrifi t88t. ^
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yttersta ursprung hade den enligt tradition från Westfalen. 1

Lifland skall den enligt Stjernman hafva varit bosatt redan

under MOO-talct. En \iren af slägten st02 under svenska tiden

till betydeiilict : .liir^^en Paijkull, Pidd i Keval 1GU5, upi»höjde>

som general i svenskt frilierrligt stånd (introd. under Nio 3ii|,

blef 1654 riksrad och dog 1657; denna triherrliga ätt utslock-

nade do( k redan med sonen ryttmästaren Jörgen Paijkull, hvil-

ken 1H7(> stupade i slaget vid Lund. Den adliga grenen, bo-

satt i Lifland, försjönk i obetydlighet, £n major Greorg Diet.

Payknll och en kapten Johan Otto Payknll tjente i Karl

XIIis h&r.

De tillgängliga uppgifterna om sin tidigare lefnadshiatoria

har O. A. Payknll sjelf lemnat uti sin försyarsskrift till Svea

hofrfttt Han föddes omkring 1662, då Lifland helt nyligen

blifvit genom tredeii i Oliva definitivt intörlitVadt med svenska

viildet; genom tiMiseln var lian sålunda taktiskt svensk under-

sate. Att han i framtiden ej ansåg eller gerna kunde an>e sig

som sådan, hade dock sina goda grunder: tadreu kom nämligen

aldrig att athägga trohetsed till svenska styrelsen, och det samma
blef äfven fallet med sonen. Vid 15 ars ålder lemnade den nnge

Paykull sitt fädernesland för att »söka sin lycka i främmande

orter i yerlden»; för fadrens fattigdom fick han någon tid tfir-

penningar af sin morbror. Saxen blef nu hans andra födemes-

land. Redan första året (1677) anstftldes han som page vid

det saxiska hofvet; han intrftdde sedan i Johan Georg ILs garde

samt tjente »äfven under .Johan Georg III. Någon tid tillbragte

lian (omkr. 1681)-') i fransk krigstjenst. men at<'r\ände till den

jsH.xiska, der han slutligen befordrades till ofverste,

Paykull ansai: sig nu helt naturligt som saxisk undersate.

ehuru han visserligen aldrig Idifvit formligt liist fran den trn-

hetspligt, hvarmed han, såsom född i ett under Sveriges krona

lydande landskap, enligt den tidens stränga uppfattning var

fkst vid detta rike. Med sin faders död (1684) måtte han hafva

ansett det sista bandet, som fö^te honom vid Lifland, brustet.

Han ärfde med fadrens gods äfven dennes intrasslade affärer.

') Gen. Piiijkiill» förlclariMif öfver ndvoknffiiikalen- i Sven bofritt mot honom
gjordn påstSendf. (Förvnrns i KoiikI. liibliotekef s tnanu^kriptsamliiip.'^

') JouFD. de Pierre le ^r. p. 136. I ppji;iften af 1, C. L. (tvske utgifvarcu

•f Hageni berilttelte om Patkal), ttt b«n furst varit i firandenb. tjenst, är origtig.

') Han tjente naml. tillsHrainnns med Biirensköld, hvUken i fhultk tjontt

tiilbragte året ItiÖl. (Biogr. lex. djt följd 11. p. 233.)
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hvUka han åtog sig att uppreda. Kort derefter (1686) blef

han i Saxen gift med en dotter af dåvarande öfversten, seder-

mera general löjtenant Minkowitz och synes med henne hafva

erhållit en betydande hemgift, som satte honom i stånd att npp-

<iöra med tadrens boiiienärer. 1 Brabant tVunöjde han sina kusi-

nt-r (af familjen Diiker) tor de fordringar, som de af fadren

hade, och reste derefter (1692) till LiHand för att uenoni för-

säljning af godsen göra sig i någon man betäckt samt hulla

slutuppgörelsen med de öfriga borgenärerna. I samtal med

nnderguvemören Soop förklarade han sig hafva satt bo utom-

lands och ej mera ämna inflytta till Lifland. Slutuppgörelsen

egde na obehindradt rum; Payknll fick godset såldt för 5500

daler samt erlade som utländing enligt vedertaget bruk lOmde

penningen af köpesumman.

Kort efter denna tid lemnade Paykull den saxiska krigs-

tjensten och köpte sii; (1694) ett L'ods i Mark BrandfiiburL'

1 Berlin skall han, antaiilijren 1696, liafva san)rnanträtfaT ined

lien da la[nlsflyktiL!*' Patkul o»h furestiilt denne fr>r dei» <jainb»

fältmaräkalken i^iemming, med hvars sou, konungaguustliDgen,

Patkul sedan kom i åtskillig beröring.

Snart inträffade Fredrik Augusts val till konung i Polen.

Falkal, redan i godt förstand med den unge Flemming, arbetade

med stigande ifver på att sätta i gång det mot Sverige riktade

anfallsförbandet, hvars förspel böljade utföras i iurstames kans-

lier. Bland de lockmedel, som han användt, intog förespeglin-

gen om ett hos lifländska adeln rådande missnöje mot Sverise

eu vij^tig plats. För att åt en sådan förespegling redan fran

början gifva ett sannolikliet.ssken sökte lian tVirma sa niaiiL'a

lifländare som möjligt att träda i koniniL' Auizusts tjenst. Den
i Patkuls hoiinialsprocess invecklade, sedan förrymde officeren

Löwenwolde föreslogs i en hans promemoria (af 1698) som lämp-

lig agent att »sondera» och hemligt uppvigla det lifländska

ridderskapet samt antog utan svårighet ett dylikt uppdrag. I

samma promemoria tillråddes äfVen konnngen att »i sin tjenst

') I. c. L. uopgilver såledca orikligt, alt Tavkuil -geooiu liqvidationsktm-
mmttn gitt forlotng fina goda». . )

•) Bernoulli i .in hiotjrafi öfver Paykttll (Bih. Ull Patknlt BerichUr)
sppger 81g hafva låtit anstulla efterforsknitigar pftt-r irodsetä namn och lajje
nen intet kaanat upptäcka. Da Kelch {II. p. 12i kallar Paykull Colberger-Ge-
eral, är det möjligen på gnrnd »f godteto läge i närh. af denna ort. 1 Bioer.

^^'uÄ*^'
^' ^' ^••j^"" 8«»o"» t»yekfol 1699 I it, f. det här rått oppgifna
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antaga Öfverste Paykull, hvilken vid fSretaget kunde eöra stora

tjensti i j^ Patkul torde dorvid mera ta^it i beräkiiin«: di ii töre-

slasiips lifländska börd, hvilken skulle jiifva en skonbar bety-

delse at dennes användande, iin na<.'<»n hans harb>rarski» kliLrhet,

som väl ej ännu fatt tilirålle att dokumentera sitr. Paykull

erhöll kallelse Ull återinträde i saxisk tjenst; att han mottog

den, härledde sig väl mera från forna långvariga förbindelser

till Saxens kurfurstar samt fran längtan till verksamhet och

utmärkelse än från något missnöje med svenska styrelsen, hvil>

ken väl var lika främmande för honom, som han för henne.

I saxiska bären befordrades Paykull genast till general-

major och fick i nppdrag att till Flemmings ankomst föra be-

fälet öfver den truppstyrka (4 regementen, 2500 man), som sam-

lades pa kurliindska »zränsen under förevändnini: att biträda

med iinläugan(b't af en kriiisliamn vid Polan-jen. men i sjelfva

verket f»ir att. Patkuls fruslai;. utan kriszstVirklaring lömskt

öfverrumpla Kisia. i riip|>en ryekte vidare !_'ennm Kurland, nu

under torevändnin<; af en uppkommen missämja med dt> »^kurske

junkran», och Paykull tog sitt högr|varter i Janiska. Men Higas

generalguvernör, den gamle Erik Dahlberg, anade tidigt nog rätta

syftemålet. Dessutom var han i någon mån varskodd af svenska

sändebudet i Haag, Liljeroth samt af kurländska hertiginnan.

För berättelsen om detta öfverrumplingsförsök och Paykulls

andel deri följes här Dahlbergs till svenska regeringen afgifna

relation ^) som hufvudkälla.

I December 1699 började åtskilliga saxiske ofticcraro samt

andia utskiekaih» kunskapare fran läun t \itl Janiska att intinna

sii: i Ki^a under fr»reviindnini; att ltes<»rja vrxlar orli uppkTipa

proviant. Dahlberg anmärkte nenast, att de >akna<l»' pass oeli

afsäude öfverste Wrangel för att anmoda Paykull att förse

officerame med sådana, pa det de mattr kunna skiljas fran andra

främmande, som »allehande excesser bedrefvo». 1 skrifvelse af

den ^ December lofvade Paykull uppfylla denna begäran och

anhöll tillika, att man »till förekommande af desertiones bland

de kongl. trupperna vice versa toge vissa mesnres», hvaijämte

') Buschini;s MaKaziiic W.
*) Bref af 6 Dct^ (Bil. till Dahlbt ru'.. rclnliot,.)

*) RelutiuQ om pulska infallet i Lillaud. liikaark. ^Ltvua. 227;. iJeuna,

ej minat ffir sina bilagor vigliga kiUa ir af de ISrff., wm akrifrlt Karl XII»
historia hittills föga begagnad: Nordberg, Adlcrfeld, Limiert och Loildblad

hafva allt icke anlitat den och aaiuiolikt icke heller FiyxelL
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han erlijiid sig att deriUVer personlision i Hii;a saniiada med

Dahlberg. Det torde väl dervid varit fyndigt nog uttiinkt, att

de kuDskapare, hvilka ej längre kunde drifva sitt spel med »alle-

hända excesser» i egenskap af passlösa officerare, hädanefter skulle

fortsätta det i egenskap af desertörer. I sitt svar af den 17

Dec. antog Dahlberg Paykalls fSrslag och bjöd honom välkom-

men. Men han öfyerlemnade det med flit ej at den af Paykull

«åDde öfVerbringareu, hvilken han genast lät återgå, utan skic-

ktde det med en fänrik, hviiken tillika erhöll order att gOra

underrättad om de saxiska trup})erna8 antal och stäilnin<^

>an)t (ifViuni vid återkomsten afiiifVa relation. Denne fullgjorde

ordentligt Itaila sina uppdrag samt medfiirde ätVen ett svar (af

Dec.) ') tVan Paykull, hvilken tacksamt erkände Dahlhergs

artiga och ioyala förhållande, uttryckte sin önskan att »gcna

m underdåniga reverence samt personligen uch muntligen för-

säkra om sin veneration fur en genom sina extraordinära meriter

sa hOgt renommerad och tillika för sin utmärkta honnéteté och

dvilité så utmärkt stor generalo, men beklagade på samma
gaog, att Aran starosten Oginsky ingått den ledsamma nnder-

ritielsen, att en stor del af litthaniska adeln nnder Sapieha

vore i begrepp att företaga en »rokosch, hvilket på tyska ej kan

xalla> annat än rehellion», hvadau han måste m»'d alla sina

trujiper hälla sig heredd att till resningens iinderlryt kande genast

medverka. Det var en ny fcirevändnim: tiir truppernas ijvar-

(Jröjande, som sålunda inskiUs, medan man afvaktade den för

anslagets utförande bestämda tiden. »Ehuruvä I», yttrar Dahl-

berg om detta bref, »i anledning af den med obiigeante termer

demtinnan contesterade sincerité man sig fast imaginera skolat,

att bemälde generalmajor, såsom intödd lifländare och vasall af

hans kongl. maj:t, ej skolat vara capabel att nnder en smick-

rande penna ett illistigt och falskt hjerta förborga, så har man
likväl af sviten klarligen mot all förmodan penetrerat och i

»jelfva offerten erfarit, huru storligen man sig i den om dess

»incere conduite fattade goda opinion fiustt iat, i tliy han med

den uti ofvanniimiide href fitregifna excuse samt meddelta

uuverturc <»m fältherren Sapiehas mot de saxiska trupper

änder händer hafvande sa kallade rokosi h eller gen»'raluppbad

intet annat afseende haft än oss att dermed aveugiera, på det

M BO. A.
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fif dpn sie fullt och fast Hirpsatta dcsseinen oss mellan jul och

nyåret pa ett falskt, licsvikeiijzit och iIli.stiL't*sätt att*()fverrunipla

desto lyckligare efter deras uoskan exequera och verkställa

måtte».

Några dagar före jul anlände don fran sin ryska beskick-

ning återkomne öfyerste Carlowitz till Riga, der han höfligt mot-

togs; vid afresan f&regaf han sig ftmna återkomma om 6 veckor,

stadd på en ny beskickningsf&rd till Ryssland och anhöll om
fri passage för sina fordon, hvilken äfven bevisades. Emellertid

ansåg sig Dahlberg bOra vara på sin vakt. Till hans knnskap

kom, att en mängd bryggor och stormslangar fJirtUrdigades,

isynnerhet pa major Vietinahofs 2ods Herherizen, der Patkul nu för

tillfallet vistades, ocli rykt»'t om ett f«»n'sta«»nde saxiskt inbrott i

Lifland började utbreda sit.'. I medlet af .Januari tiek Dahlbera

genom ett j»ar öfverbipare veta*), att Paykull och Carlowitz med
de förnämsta saxiska officerarne hällit ett krigsrad. efter bvars

siat regementena finge order att bryta upp med 3H skott pr

man samt munförråd för 4 dagar, hvarjämte 5 å 600 slädar

sammanskaffats, på hvilka skalle föras soldater, klädda som
bönder i hvita vadmalsrockar; tåget sknlle gå öfver den hårdt

tillfrnsna Dflna mot Riga, hvars vakter vid stadsporten skalle

öfverraskas. Men den starka kölden, hvarpå man räknat, för-

hindrade företaget, i det mer än 300 man af de afmarsrherande

förfröso händer och f<)tter; da man nu äfven fann Kiga väl be-

vakadt, måste företaget f()r <lenna gang öfvergifvas, och truppen

återvände med obirrättadt ärende.

Okunniga om, att det misslyckade attentatet var i Kiga bekant,

läto saxarne utsprida ryktet om truppernas tillämnade uppbrott

till Mitau. Men Dahlberg, som ej lät sig missleda och icke

heller ville gifva motståndaren någon förevändning till fiendt-

lighet, lät, liksom i följd af det med Payknll gjorda aftalet,

uppställa ryttarevakt på gränsen, »till att förekomma deserte-

randet», och upjimanade tillika anderlydande befftlhafvare »all

dispnte och bronierie med de saxiske undfly, på det' dem efter

deras åstundan o^h traktan ingen orsak till missförstånd gifvas

skulle». Nu afsände Paykull ytterligare ett bref (af Febr) 2)

') Ånsstge der bciden Sachsi^cheu descrttur.-, 18 lan. 1700. Bil- B.

M r oripinnl blaml hilairorna till Dahlh( i l'- rclatiou ; i copia bland Krigs-

hiat. handl. (riksark. Livon. .^)99). I aftrvck Livouica fasc, I. p 3—5. Nord-
berg L 66 nppgifver, att enligt en eentre nnlind nnderriittelM! Paykall skulle ikrif>

vit brefret pi Petknlt inrldnn; T. 71 aäger han att Patknl ekrifvit det
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troligen i afsigt att förtaga all misstanke, men i sjelfva verket

gaf han endast allt för tydligt luft åt sin harm öfver missräk-

ningen samt röjde ett förtyifladt bemödande att i en uppdiktad

hfiadelse, ja i sjelfVa försigtighetsmåtten från svenska sidan

söka den önskade krigsförevändniugen. »Man har», skref han,

i>i Ri^a gjort prseparatoria icke annorlunda, än som om man
formuiiade en verklig tiende, samt besatt vallar och murar med

pikar, liar och morgunstjeruur, hvilket knappt sker i en verklig

belägring. Ja, man har gatt sa långt, att man till och med

skickat spioner i vart qvarter. Alla dessa demarcher hatva

mycket förvånat mig; dock har jag låtit det allt passera, tills

jag ändtligen förstått, huru som man bemödar sig att lägga i

dagen sin mot oss fiendUiga intention». Han beklagade sig

sedan öfver, att sex saziska desertörer blifvit qvarhållna i

Riga och att det detachement, som var utsändt att gripa

dem, icke tilläts inkomma i staden: det var ett sätt att

bemantla det kort fömt misslyckade öfvermmplingsförsöket. Till

slut fordrade hao, att de qvarhållna desertörerna genast skulle

utlemnas.

Kort derpa ankommo till ötverste Wrangel tran den i Pat-

kuls höLMnalsprocess inblandade, sedan från Kiga afvikne hijt-

nant Liiwenwolde tva bref, daterade Mitau den 4 och 6 Fel)r.

samt beräknade på att bade kunna uppvisas för Dahlberg och

tillika sprida rykten till skräck för Rigas försvarare samt till

appmontran för Sveriges hemliga tiender. Liksom i förbigående

omtalade han, att ryssame matade sig, att Brandenburg ämnade

Ofverlåta 4000 man till tsaren, ja äfven att de saxiska trupperna

Tore ämnade för samma ändamål: detta allt dock blott som lösa

rykten. I sjelfva verket, hette det, ämnade saxarne, enligt med-

delad uppgift, bryta upp till Pilten, och kurländarne ängslades

redan »ifver, »att man ville aftvinga dem ännu en contribution».

En saxisk löjtnant hade väl yttrat, att »det matte dröja kort

eller långt, skulle det dock till slut gälla Ri^a och Lifland»,

men derom kunde man intet säkert veta, helst saxarne änna

vore för svaga, så länge de ännu ej f(>renats med främmande

trapper. I det andra brefvet berättade han, att det omtalade

uppbrottet sades hafva inskränkt sig till blott 120 man, som
•för desertöremas sknll komme att förläggas på gränsen»; her-

tigen och ridderskapet i Karland vore missnöjda och ämnade be-

nära sig deröfver. Långt ifrån att missledas af dessa méd slug
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fintlighet hopsatta bref, kände Dahlberg i dem finna ytterligare

en vink om saxames afsigter.

Till Paykall afl&t han (den 7 Febr.) ett utförligt och

fogligt svar, deri han yisar, att de gjorda anstalterna ej vore

ovanliga eller innebnre något hot; de sex desertörerna hade,

förklarade han, ej passerat staden; men komme några sådana,

skulle de »ej mindre nu än tilltVucno prompt extraderas». Fraii

iltMi nu till saxiska iKigijvartcret anlände Flemming kom ii ke

desto mindre följande dagen en skrifveKse af lika innehall med

Paykalls, hvarpå den äfven åberopade sig; derjämte antyddes

ock, att man pä grand af ryktet, att en finsk trupp skulle för-

stärka Rigas garnison och dermed göra ett anfall mot saxiska

lägret, ansett sig böra vidtaga ett motsvarande lörsigtighetsmätt

genom att spärra gränsen; »ehomväU, skrifver Dahlberg i sin

relation, »hela den ärbara och rättsinta verlden hemställes att

döma, om dessa förebragta och mot all ära och redlighet stri-

dande listiga och lättf&rdiga skäl böra som snfBciente till ett

krigs begynnande hos någon ärlig menniska komma i considera-

tion». i sitt svar till Flemminu (af den *.) Fel>r. ) vederlade

han emellertid »i höliiga termer» beskyllningen att hafva gif-

vit anledning till något missförstånd.

Ivort derpå toljde verkställigheten af det öfverrumplinizsför-

sök, som förberedts af Carlowitz medelst det utverkade tillstån-

det f >r hans bagageslädar att passera Riga. I oerhördt stora

med halm och mattor öfvertäckta slädar voro instufvade en

mängd grenadierer, 3000 fasciner, 2 kanoner samt för öfver-

rampllogen behöfliga vapen och redskap; ett stycke bakom slä-

dame framsmögo 80 dragoner samt längre bort på en annan
väg en större trupp under Paykulls bef&l; sist kom hufvnd-

styrkan, vid hvilken Flemming och Patkul befunno sie. Vid

byn Oley stötte föran ]»a en postering af svenska ryttarvakten,

ant'«»r({ af ryttniästaren Dieterichs. Sveket upjttäektes, tumult

uppstod, men ryttarne l»lefvo efter kort strid öfvermannade af

de anlända dragonerna Dietericlis tick emellertid radrum att

skicka några af dem till Riga med underrättelse om öfverfallet,

innan han med de andra öfverlefvande bortfördes fången. Pay-

kull, till hvars trupp han fördes, red genast fram till honom

') Fryxells npppift (XXI. 144) n(t »uroimdiererrm blrfvn f il]fåns;ata^ma o^h

•ntoammans afskickadt till Kiga» är oriktig, •åaom sfoes af Dietericha rapport,

dot tladarnes återkomst ottryckligen onmimnea. (Dahlb. rel. Bil. B. 10.)
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och frågade, huru han med så litet folk dristat siitta sii: till

motvärn samt hvart de ryttare, som ej fångats, tagit vägen.

Till Dieterichs nppgift, att de sändts till Kiga fur att »rappor-

tera om bagaget», ville PaykuU ej sätta tro. Taget fortsattes

en stånd, tills man såg blixtarne och hörde knallen af de från

Rigas vallar aflossade larmskotten. Na märkte man tydligt,

att planen misslyckats, och från dragonerna hördes yttrandet:

»Vi skulle denna morgon sitta i Riga och kasta kommendanten

öfVer mnrame, men nn är hela anslaget förderfvadt». De drogo

derf5r undan och angrepo i stället längre fram på dagen

skansen Kobron, och det med större framgång. Nn afsände

Dahlberg till Stockholm rapport om saxarnes fredsbrott.

Pa samma gang som Flemming lät anslå och utsprida il< t

manifest, hvari han ffireuaf, att polske konungen gripit till

vapen för att ftirekoninia svenskarnes tilltänkta inbrott i Lit-

thauen och nu toge Litiands folk i sitt hägn, uppsatte han ett

annat bref (af den 19 Febr.) till konung August, för hvilken

han klagade öfver den misstro och oginhet, som från svensk

sida visats de fredligt uppträdande saxame. Han hade, skref

han, »stält generalmajor Paykull till rätta för att utröna, om
firan dennes sida gifvits någon anledning till sådant misstroende;

men denne hade nogsamt rättfärdigat sig och styrkt, att Riga

blifrit satt på krigsfot utan ringaste anledning från vår sida».

Naturligtvis var detta bref mindre afsedt att i sitt original upp-

lysa konung August än att, spridt i aftryck, inisskMla allniänlieten.

Dahlbergs (den A Mars) uttardadt- uppfordran till alla, som

vore svenska undersatar, men gatt i tjenst hos Sveriges hender,

att skyndsamt, vid äfventyr af konungens högsta onad, att r

stålla sig under de svenska fanorna, beaktades ej af Paykull,

hvilken nu, sedan Flemming (den 16 Mars) i sällskap med Fat-

kol afk^st till Polen, erhöll öfverbefälet öhrer de i LiBand qvar-

leamade saxiska trupperna. Dahlberg fick (den 19 och 22

April) två bref 1) från Paykull, som anhöll om fri och obehin-

drad resa från Riga för engelska undersåtar och deras bagage.

Tjenstaktighet mot sjömaktema ingick uti det af Patkul upp-

förda programmet tor konung Augusts politik. Dahlber-j gjorde

här inga svårigheter, utan beviljade fri tärd tor engelska uuder-

i»atar, dock endast tor &n i sender.

*) I original Uand BQ. til] Dfthibergt relation.
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Genom att appslå ett befäst ll^r vid Neumuhlen samt be-

sätta Salis och Bonnenbarg afspärrade Paykull kommimikationeD

med Riga ftfven från landsidan. Men från Stockholm hade efter

iuhändigandet af Dahlbergs rapport order afgått till de under

Otto Vellingks betal stående finska trupperna att skyndsamt

Itryta upp till liijas undsättning; inom knit xoru de.ssa trupper,

som utiijorde I(>.0(M) man. hälften rvttar»' oeli hälften fotfolk,

marschfärdiiza och inrvekte i LiHand. Pavkull beläste nu vtter-

ligare lägret vid >ieumuhlen, lät i närlieten vid Jungfernhof sia

en pontonbrygga df\'er Diina (24—2Ö April) samt hopsläpade

frän bada sidor om floden en stor massa boskap och proviant

till manskapets underhåll.

Imellertid ryckte linska hären allt närmare. Maydel i spet-

sen för f5rtrupi)eQ, 3^00 man stark, passerade Volmar. Pay-
kull ryckte ut ur sitt läger och intog med hufvudstyrkan en

förmånlig ställning vid Schmiessingsmiihlen och Jungfernhof, der

han at vaktade anfallet, ^'id denna tid (drn 2 Maj) ankom til i

KiiZa (ifver llaniluirg kongl. skrifv»'l>t n ^avocatoria) af den H

April, hvari konunL'»'n lofvade att for sina i Litland fr»dda under-

såtar, hvilka sig till fienden och hans a^-jaug begifvit, ej hafva

sin nad sluten, om de under hans lydno genast sig ater förfo-

gade, men i annat fall dömde han dem förlust iga lif, ära och

gods. PaykuU, som ej aktade denna skrifvelse, kunde dock af

den utan
,
svårighet finna, hvad öde fSrestode honom, i fall han

med vapen i hand fSlle i svenskames händer.

Ett sådant olycksöde syntes redan vid denna tid ej otänk-

bart. Den 5 Maj lät Maydel storma den af saxare och kosaker

besatta ställningen vid Kupfermiihlen, inilken han utan svåriii-

h<'t ertUVade, samtidiiit vidtog Dahlberg anstalter att njedelst

kanonbatar och minor spränga den af Paykull anIaL'da ponton-

bryggan tUver Diina. Lyckades dessa anstalter, skulle troligen

ingen enda man af saviska hären undkommit. Paykull under-

rättades i yttersta stunden och han insåg sin fara. Med bråd-

skande hast började han derför redan samma dag att föra tross,

boskap och en del af trupperna öfver bryggan. Följande dagen

stormade Maydel ställningen vid Schmiessingsmfthlen; sazame

och kosakema, nu ej längre betänkta på försvar, flydde undan

i största förvirring åt bryggan till, efter att hafva försänkt 10

kanoner, hvilka dock sedan af svenskarne upptogos. Under tiden

rusade hela s-axiska hären skyndsamt öfver bryggan. Finnarne.
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som ryckte tätt efter för att intaga hufvudställningen, fanno det

hffa5ta lägret alldeles öfvergifvet: maten var ännu varm pn

hordi-n. och fältkittlarne stodo pa elden; men saxarne, for hvilka

aorättDiogen var beredd, »hade alla lupit derifrån».

Ett ögonvittne knnde strax derpä för Dahlberg berätta,

•hvo hastigt och i hvad* ångest ooh skräck denne skryt&nde

fiende sin retirade å andra sidan I>ttna tagit, hafvandes sjelf

bryggan efter sig demolerat och ankame, hvanned hon f&stad

var, afhuggit, sina ati Nenml&hlen stående stycken nti vattnet

mkastat och således sig nti största hast med flykten salverat».

* Wr Maydels folk, som ej synes egt någon kunskap om Dahl-

bergs anstalter, förekom saxarnes hradstiirtade flykt rent al

"bei^riplitz. I den från detta hall afiritnH berättelsen *) om för-

loppet, yttras: »Det mattf bland (hiii liufva uppstått en terreur

paniqae, enär de utan ringaste motstånd sa plötsligen flydde

frto sina poster, dem de dock icke utan mycket arbete till sin

stora avantage befäst, att de lemnade steken på spettet och

maten på borden samt läto sina sammanhopade förråd blifva

qvar efter sig».

På andra sidan Dåna samlade emellertid PavkuM åter sitt

folk. Han tirk tid dertill, cmcfian V«'llingk med luifvudstyrkan först

några datjar derofter anländ»' och finska fiirtruppen före denne>

ankomst ickf kunde tViretaga iiairot afL^irande. Den oförtrutne

Maydel lyorde viil, sa godt sig giira lät, ttnstaltor till en lifver-

gang, men Paykuli motade dem genom ifrig kanonad fran andra

stranden samt genom elden från musketerare, som sköto från i

floden placerade båtar.

Sedan Vellingk anländt (den 18 Maj), böljade man förfärdiga

fartyg för öfvergången samt besatte, ehnm ej utan motstånd

fran saxarnes sida, den vigtiga Dalholmen. Men nu erhöll Pay-
knll fiirstärkning af tolk fran Litthauen samt fVirenade sin nio(l

'I*' kurländska trupperna, anfiirda af [)rins Ferdinand, Inilkrii

äfven nominelt toii »ifvcrbidalet -) Dahlberg yrkade fortfarande

f>å (jfvergang öfver Diina. VelIinL'k undvek försigtigt denna och

förebar som skäl derför bristen pa lifsmedel. I bref till konun-

') Kur2e Nachrioht von dem, wm bei ÅDuaheruug ibrer kouiu;!. Maj:U...
fnufm . . . pauimt (Kongl. bibHetekett fltmling af •amtidM beiittoUer om Sre-

*) linian, Hiak. de Gkarles XU. (III. p. 131).
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gen ^) förklarade deremot Dahlberg: »Alltså förorsakas jag alt

i underdånighet gifva vid handen, hnrosom detta föregifVande

skall finnas alldeles oriktigt, <!er som E. M:t allernådisst be-

hauar lata no'j;a undersöka veritahle orsakerna till denna för-

•«uniniude var arnifs r»tVeriranL' till tiriiden, da lian var Itade sva^

samt i sådan ( (instcniation samt mer tiii tiykt och desertiou än

till .stånd och täktande disponerail».

1 början af Juli anlände konung August sjelf och med

honom den saxiska, af Steinau anförda hufvudhären. Antag-

ligen har Paykall vid denna tid och som belöning för de tjen-

ster, han gjort, genom räddandet af sin tmppstyrka undan ho- -

tände tillintetgörelse samt förhindrande af fiendens anstalter

till flodöfvergåog, blifvit befordrad till generallöjtnant.

Efter konung Augusts ankomst vidtogos genast anstalter

till ett nytt inbrott i Litland. Den 19 Juli öfvergick saxiska

hären Dinia vid ^'\kull (5 mil tVan Uiga). Finska fotfolket

drog sig nu in i Riga, <>cli ryttt^iet satte r>fver Aa. Saxarnt-

intaL'ade ater i Jungternhuf samt i tinnarnes (»fvergifiia liv^er

vid Dreilingshof i KiL'as näriiet, der glädjesalvor skötos, hvilka

besvarades fran Kobron och Dunamiinde. Snart rvckte de ännu
It

närmare till staden, som under Augusti månad af dem besköts

från flere håll Ströfkårer skickades inåt landet för att häija

och proviantera. Ett bref från en dylik ströfkårs bef&lhafvaie

till Paykall, hvilken ^ var med i lägret utanför Riga, förvaras

uti svenska riksarkivet'); deri rapporteras att 100 boskapskreatur

och 150 får blifvit uppfångade, hvarjämte vidare order begäres.

Detta bref var dateradt den 2 Sept. Den 3 Sept. inkom i

RiL'a fransmannen Hcnm tor att a Augusts vägnar begära ett

stillestand, livilket några daL^ar dereftcr afslTtts orli lienast efter-

fiUjdes af saxarnes skyndsamma aftag ur Litiaud; det var en

verkan af underrätteisen om freden i Traventhal.

I det namnkunniga Dimaslaget den 9 Juli 1701 var det

egentligen Paykulls*) och hertigens af Kurland trapper, som

') Brefvet. hvaraf endast början tinnes i bch&U, är nftryckt i Klodcii handl.

till Karl XlLs hist. iV. st. 17. (^id. 3^5-04). Till sitt rättfårdigaDde skref

Velllngk ett bref tOI Pablsn Ywåt, u|)|>ta^'et af Wieselgren i De la 6ard. Aieb.
XIII. p. 184.

«) Kelch II. IIS 120.

') Hiogr. Paykall. I detta bref tinua vi houom fur första gungen titulerad

ganeraUöjtenant. Aflr. Bil. G.

Kort l)erättelsc om den harliga ««'i:er och frani.^iiiig cfc. samt (i tysk

öfrers.) Karier Bericht von der Siegr. ÄctioD. (Kongl. bibliotekets samliug af
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|>a <ien luidt cinnt Uijia liggantlo stranden började striden;

Steinau med hntVudstyrkan hade, villad af xMejci teldts låtsade

rörelse mot Kokenhusen, dragit sig öfver at den sidan. Just

derför, att svenskarnes öfvergång midt för sjelfva Riga iniiut

Täntadcs och stred mot vanliga beräkningar, voro saxame här

niiut beredda på den. Dertill kom den ändamålsenliga tfygg-

Dåden af de sveneka öfvergångspråmarne och det åfven genom

vindens riktning lyckade påfandet att genom röken af itänd

foktig halm och gödsel breda för fiendens blick en slöja öfirer

anstalterna. Det mer än en gång uttalade påståendet, att Pay-

koll med afsigt skulle låtit en del af svenskarne ga ötver för

att sedan lucd samlad makt kasta sig öfver dem kan derför»-

:>vårligen utliär'la en närmare gran.>kning. liedan den tidiga

morgonstuntlen gjorde, att fienden ännu ej kunde vara fullt be-

redd. Hela rdVerfarten iifver tioden upptog ej mer än uugeiar

Vi timme, och först da pramarne hunnit midt i floden, upp-

tiektes de fran hendtliga sidan ; dä först aliarmerades de saxiska

trappema, och hnm snabba än dessa må hafva varit att ordna

sig, kunde de svårligen blifva färdiga dermed förr, än ett stort

antal af avenskame redan hunnit öfrer. Det saxiska artilleriets

salvor gafvo den första helsningen. Då saxarne sedan »med
UiDgande spel och i god ordning», således i ett skick, hvars

åstadkommande måste hafva kräft tid, ryckte an, var svenska

infanteriet redan färdigt att mottaga dem med miirdande salvor

"••Il lytteriet att med vanlig of(»r\ ii genhet luiL^L^a in, allt med
•len i-atVdjd, att det fcirsta angreppi t lyckligt tillbakasbtgs. Stt j-

nau» återkomst gaf nu hopp om bättre lycka i det andra; detta

bief dock lika segerrikt tillbakasiaget, isynnerliet sedan sven-

duume bemäktigat sig den af saxame uppförda »Stjernskansenu

«ch vändt de tagna kanonerna mot fienden. Annu en gång

gorde Steinau ett ursinnigt angrepp, sedan han företagit en

ling svängning åt venster för att undvika elden från den tagna

ttmtidu ber. om Sv. kri^^i. Kclch (11. "Jlf)* i-. h Nordberg (I. 163) hafva rik-

tigt oppgiftit Paykull som bcfalhnfvare. ] Livuuii u ra«c. VIU. p. lU »tår genuin
tryckfel eller förvexling Pfttknl. Ådlcrfeld (I. 183) apprep*r nmt^et, VolUire
wk med tillagg' af frasen, att Patkul här »»med sviirdrf i hand försvarade sitt

&<ieroc«laad mot Karl XII, efter att med oenuan bufva försvarat åeaa rättigheter
Mi Kul XI« (tredubbel oriktiirket!). Oadebnrah upprepar afveo roiattaget i Liefl.

Bibi. II. 329. men har rättat det i Liefl. Jahrb. VII. ». 12. Icke desto mindre
ipprfpas det af Frvxill (WI. 151), ja till och med i Saraowa 1881 utgifna
arbete »Die Feldzuge Karls XII»» (p. 67).

>) Nordberg I. 168. Lnndblad I. 189 not. Fryxell XXI. Dertmot bMtridet
*«uu appfiltoing af Suaaw.
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skansen; j)a svenskarnes Iiö^ra riy<zel var det deuna .lau^ huf-

vudsakligen drabanterna och lifregementet, som hade tVirt jensten

af den vunna setM^rn. M<")j ligen var det i denna sista och he-

taste kampen som bade Steinau och Paykuii blefvo s&rade och

måste föras ur striden.

'Till en början afhöUs Paykull genom detta sår fran vidare

deltagande i fUIttåget; han begärde och erhöll emellertid form-

ligt afsked. Farhågan f<Br den efterräkning, som väntade honom,
i händelse han fölle i svenske konungens händer, kan hafva gjort sitt

till. Han fick snart nog en kraftig påminnelse derom: på konun-
gens befallning åtalades inför Svea hofrätt de lifländska office-

rare, som voro »i konungens af Polen tjenst och ej åtlydt kongl.

Maj:ts avocatorier»; genom utslaL' af den 17 December 1702

dömdes han jämte nngra andra till diiden, »fiir det han ej en lim

Kongl. Maj:ts nådiga {»abiid (ifvergifvit dess fienders tjenst<!

Paykull drog sig undan till sitt gods i Brandenburg

Det kunde f<»r honom helt visst tinnas talande skäl att, vore

det 0( k för alltid, öfvergifva krigstjensten, äfven om han ej fruk-

tade den honom öfverhängande dödsdomen. Uan saknade ingalunda,

tyckes det, lust till krigisk ära och utmärkelse; men i detta krig,

der svenskarne redan vunnit ett så fruktansvärdt öfvertag, kunde
för honom föga vara att hop [»as. Hans medfödda fallenheter

drogo honom mäktigt åt andra håll. Paykull var en vetenskap-

ligt anlagd natur; hans fogliga, tålsamma, vetgiriga sinne Li.jonh'

honom tvifvelsutan mer passande f<ir studerkaniinaren och lalM»-

ratori«'t än för lägret och slagfältet. I krigsvftenskap, lagia-

r» iih('t ocli t^Mdoifi var han väl ])evandrad; men isynnerhet drog

honom hans hag åt naturvetenskapen, särskildt at experimen-

terande kemi; och såsom fallet var med många af den tidens

na tu I-kunnige, sökte han på mystikens vägar leta sig fram till

{>raktiskt nyttiga uppfinningar.

^Ikemien, som under medeltiden och vid böljan af nyajre

tider sysselsatt så många Igemor, räknades ej ännu till de för-

legade vetenskaperna. Den penningenöd, som krigen medförde,

dref furstame att försöka äfren utomordentliga medel till de

tomma skattkamrames aterfyllande. Konung Aul^usI isynnerhet

försmådde dem ej. Bötteher, en tid af honom hallen i fängsligt

') Skrifterna i detta mål fdrraru ati Svea HofrätU arkiv, 1702 års baDdl.
Litt. Ä.

') Nordberg I. 600 not.
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fTirvar, använde fruktlöst sin »tinktui» till beredning af ciet

åtrådda guldet. Paykull nionade sig tili slut bättre än denne

haf?a fanDit den sökta )u>inliL')ieten och vara den rätte inne-

hafvaren af galdtillverkningens indrägtiga konst. En polsk offi-

cer vid namn Labniski hade nämligen i Korinth fått lära sig

den rfttta tinktarens beredning af en på sitt yttersta liggande

grekisk prest. Af denne officer fick sedan Payknll i böijan af

1705 inherata densamma. Tinkturens beståndsdelar har han aldrig

nppenbarat; den utgjorde ett fint pulver, som för sin flyktighet

måste »tiseras» med andra iiinniMi, såsom antimonium, svafvel och

"alpeter; ett (|vintin af(h'tta sa lifiedda och tillsatta pulver togs

till 6 qvintin Idy, da mild skulle iföras Antajzligeii har Pay-

kull sjelf trott pa den undergörande makten af sin tinktur.

Men medan han sålunda öfvade sig i guldmakeri och andra

experiment, följde han tvifvelsutan med uppmärksamhet krigets

skiften. Till utseendet hade väl August f&rlorat sitt fotfäste i

Polen genom Stanislai konungaval, men i sjelfva verket hade

jast genom detta hans anhang derstädes ökats; ryssames fram-

gång vid Östersjön och deras tillämnade inbrott i Polen gaf

hopp om bättre vändning. Sannolikt försummade ej Patkul att

% Paykull framhålla dessa utsijfter och öka dem med nya före-

"peelingar. Till on hiirjaii stiilde nu drn fnriie härtViiarpn en

at sina iipj)timiiiii:ar till konung Augusts f("»rf(»gan<le. Patkul

taste konuoL^eos ujtpniarksarahet pa ett slags af Paykull upp-

funna eggjeni. Messerklingen, som skulle vara at en ofantlig

nytta; deras l>eredning borde dock Idifva en hemliLdn t, pa det

ej fienden skulle sättas i stånd att göra sig till godo den vig-

tiffa uppfinningen. Konung August förmåddes också att beställa

200,000 dylika och skall för det ändamålet hafva anvisat om-
kring 100,000 thaler. Som prof sände Patkul i böljan af Janu-

iri 1705 ett par sådana DMesserklingeno till furst Golovin; i en

fliljande skrifVelse') till honom ställer han å konung Augusts väg-

ntr en uppmaning till tsaren att köpa .3(M).0<>0 sådana klingor,

<a att badas härar kunde vid den konimaodr foreninnt ii i Polen

^ara med d« in viipnade. .Jänit4' klingorna skulle användas sär-

»kildt konstruerade kanoner med kartescher. Af omsorg iiSv

') r. Hjiirncs betänknnde otn d« ti konsten att göm gidd, som gea. iieut.

Pa>kaU förineotes ega. Manuskr. på kougl. biblioteket. Äft ryckt i Gjorwells Det
•vmtka biblioteket 10 (ud. 290—87). Jfr inledn. till Benclii kemi.

*> Pfttkolt Beriokte *n Zur. Cabioet XLVI. Oreiden ViC^. 1706.
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den vi<:tiga u[*i>tinningen skret' Patkul livad som handlade derom

mestadels nu-d chitiVr.

Lusten alt mera aktivt deltaga i händelserna var nu hos

raykull atervtäckt. KonunL' August tillänmade ett inbrott i

Polen för att räcka handen at ryssarnc livilka stodo i Kurland

och Litthaueo. Patkul, som länge arbetat för denna plan och

nu tyckte sig stå målet nära, förmådde utan svårighet PaykuU

att åter tra4a i ^enst som infanterigeneral. Han afsande éfwen

denne (i Febr. 1705) till tsaren med ett bref hvari han ma-
nade till påskyndande af det polska i%ittåget ocb rekommen-
derade öfverbringaren. »Hvad denne generalens person betrftffar»,

skref han, »så är han Hfländare, har tjenat väl och eger god

rt putation; isynnerhet är han uti fortifikation och många andra

vetenskap»'!' väl förfaren, är ock den, som meddelat konungen

inveiition om kliniiorna» (de sista orden skrifna med chiHVr).

Vid ryska hofvet, der Paykull redan i egenskap af lifländar^-

o -b sveusktiende hade att påräkna ett godt mottatiandt', lär han

halva qvardriijt någon tid samt »Hitigt arbetat fiir konung
Augusts bästa och Igelpt till att smida allehanda anslag mot
Polen och Sverige»').

Återkommen sattes Payknll i spetsen fSr den lilla saxiska

här, 4000 man, som vid Strömbergs ankomst flytt från trakten af

Kråkan, sedan dragit sig till Bresc och derifrån ryckte vidare

fram längs Bug. 1 handbref från konung August anbefaldes ban
att genom öfverrumplinii af Varsjav spräniia den der samlade

riksdagen och möjligen torliindra Stanislai tillänmade konunt^a-

knininii. I slutet af Juni Ixirjade han rycka fram mot W eioh-

sel; han fitrenade sig sedan med Wiesnowieckis littliauiska

ryttarskara, 40 fanor, samt med polska kronarmeen under Cho*
nientovsky, 50 fanor, tillsammans omkring 6UU0 poiackar. (

förskräckelsen öfver hans anmarsch flydde en stor del af de

polska riksdagsmännen åt alla håll; landtmarskalken Bronitz

deremot stannade qvar och deltog med svenska bären i den

fsyande striden.

För att skydda Varsjav afsändes svenske generallöjtnanten

Karl Nieroth med tre ryttarregementen från Gnesen. Han an-
lände de första dagame af .Tuli; fotfolk under Dahldorf var i

anmarsch till hans lörstärkning. Som den väntade heudens för-

<) Patkuls Btrichte XLVIII. Dratden H; Febr. 1705.

Kdch 11. öia.
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tropp anlände en del af Angnsto polska rytteri under Smigelski

till Praga; men dennes försök att öfvergå Weichsel blefvo af

Nieroth tillbakaslagiia. Nu infann siji i slutet af nianatlen P;iy-

kull med hufvudhären. Tva sina recuj^nuscerings- och strufkaiei,

som Nieroth afsändt till andra stranden, blefvo genast öfver-

mannade. Upplifvad af denna framgång öfvergick Pavkull

med den samlade hären i morgonstunden den 30 Juli Weichsel, -

hvars yattenståud ansenligt sjunkit genom den starka sommar-

värmen. Öfveigången skedde vid Sakroan ett par mil ofVanom

Vai^av. Då Klas Bonde, som stod i nejden med 200 ryttare,

blef den varse, angrep kan genast de öfvergångna, ntan att ens

gifva sig tid att samla sitt folk, endast med 26 ryttare, men
blef kringränd ock nedgford. Dä sedan halfva bären knnnit

Hfver^ angreps den med samma oförvägenhet af Klas Bondes

ufriga ryttare, hvilka nu efter befäl liafvarens fall anfördes af

sina tre ryttniästarc; efter en härd strid blefvo tva af sqva-

dronerna nedhuggna eller skingrade ; den tredje, 80 man stark,

lyckades sia sig igenom och framförde till Nieroth underrättelsen

om det skedda. Saxame tyckas snarare hafva blifvit modfalda

än npplifvade af denna händelse, som visade dem, med hvad

slags fiender de hade att göra. Men Payknll, som redan trodde

sig hafva segern i sina händer, affärdade till konung Angust ett

ilbnd med ett bref, »hvamti han med många stora ord berättade,

knm han nu ernått sitt ändamål, i det svenskame voro för-

jagade och församlingen i Yarsjav sprängd I sitt öfvermod

tillade han: »Jag hoppas att inom 14 dagar kunna till E. M:t

Ofverlemna den vilde, rasande svenske ynglingen' död eller lef-

vande.»

Nieroth, som fram pa eftermiddagen underrättades, att fien-

den öfvorL^att floden, bröt snarast möjligt upp och tågade fran

sitt läger förbi Yarsjav för att möta honom en half mil på

andra sidan staden; men eftersom vid hans ankomst det redan

var långt lidet på qvällen, drog han sig något tillbaka och läg-

rade sig mellan Vanjav och hyn Bakoviti. Följande morgon

vid solens uppgång ordnade sig hans folk på öppna fältet till

strid. Många af Yarsjavs invånare hade gått upp på stadens

vallar får att åse det blodiga skådespelet.

Nieroths styrka, som utgjorde knappt 2000 man och såle-

des hade att kämpa mot en femdubbel öfvermakt, bestod af

') Nordberg I.

HisL Tidtkrifl 1881, 1^
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Smålands, Östgöta ock Kruses ryttareregementeD; det väntade

fotfolket Tar ej anländt Ryttarne ordnades två man högt på en-

dast en linie frir att bättre kunna förekomma öfvertivjilinu.

Nieroth mod snialändingarna inton högra flygeln vid Varsjav

nära Luboniirskys palats. Kiiise stod umi sina ryttar»* i niid-

ten o<-h östgötaroe under Bureosköld utsträckte sin linie mot
Bakovitz.

På motsatta sidan intog Paykull med sina saxare vid stri-

dens början midteD; de voro nppst&lda på tre iinier, hvardera

tre man högt, »och gjorde», skref han sedan, »inda en tnmU aom
var dnBbelt sa stor som fiendens». På högra flygeln stod kron-

armeen, |>å den venstra Wiesoowieckis ryttare.

Svenskame ryckte emellertid oförskrftckt an, »så att jag»,

skrifver Paykull, »mig högeligen öfver deras förmätenhet och

djerfhet förundrade, encourageraile folket och intalte dem, huru

lätt det oss nu vore att sia och falla fienden». I fcjrhoppniug

att kringränna och efter en kort strid tillfaniiataiia d^ svenska

trupperna, lät han nu sina bada Hyglar utbreda sig för att fran

bada sidor kringgå tienden. Rörelsen började på hans högra

flygel. Burensköld drog sig derföre l&ngre åt venster fttr att

hindra öfverflyglingen, liksom Nieroth och Krnse snart måste

af samma skål mot saxame draga sig l&ngre åt det motsatta

hållet. Payknll, som nu m&rkte, att svenska hären »delte sig

n&stan midt ito, lemnande i midten en stor öppning», lät genaat

6 af sina sqvadroner bryta in i den så öppnade luckan och göra

ett häftigt sidoangrepp mot Kruses regemente, som samtidigt

också anfölls i fronten; det rakade också i någon oordning, sking-

rades till en df'I och miste tre standar, men lyckades till slut

ordna sig ånyo. Snial;iii(liniiarne tillbakaslo^o eni«'llerti(l saxarn»*,

under det litthauerna kringgingo dem och redo mot svenska läg-

ret. Vid Vola i närheten af det fält, der Polens konungar plä-

gade väljas, sökte Paykull ordna sitt folk ånyo, medan Nieroth

vände sig mot litthauerna.

Samtidigt kämpade östgötame på sin flygel en hårdnackad

strid. Efter ett kort, men häftigt vapenskifte slogo de saxame
framfBr sig på flykten, men nnder fÖrföUandet fingo de polackame
i ryggen. De vände då om f6r att drifva dessa undan, men
under tiden samlade sig åter saxarne och anföllo nu i sin ord-

ning Östgötarno bakifrån. Derför stäldes ett par sqvadroner som

vakt mot polackame, medan saxarne ater augrepos. Isu anlände
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till Burenskölds undsättning ett kompani af Vestgöta fotfolk, 90

man, under kapten Kafie; af dessas välriktade eld tvingades

saxarne genast att vika; en del af Kruses regemente förenade

sig också med östgötame, hviika na förföljande galopperade

mot Vola.

PaykuU, som hade sin återstående här samlad, såg, att han

nu hade med blott eo del af svenska h&ren att göra, och hoppa-

des att lått kanna sia nr fUtet först denna och sedan den

andra delen. »Men Gndi klagadt», skref han efter slaget till

konung August, »det gick denna gången fast virre än den förra,

i det högra flygeln Tål något gjorde, men den venstra, yid hvil-

ken ja>: sjelf befann mig, lopp derifrån förr, än tiendeii sig rätt

nalkat, hvaröfver jag alltså fången Idef». Under sin tlykt, da

hao tätt ansattes utan utsigt att undkomma, bortkastade han

några bref och dokument, som han har pa sig, men dessa upp-

togos af en svensk ryttare. Öuart upphanns i:'aykull, och tva

ryttare böjde redan sina värjor för att nedhugga honom, d.-i

rytlmåstaren Bidherg anlände till stället. Paykull gaf sig da

tillkänna för denne och omtalade den förtroliga bekantskap, han

haft med Bnrensköld, under den tid, då de båda tjente till

sammaiw i Paris. Bidherg mottog då hans väija och förde

honom med sig, medan ustgötame rensade föltet frän fiender

och sedan galopperade af för att uppsöka Nieroth, hvilken sla-

git litthauerna och jagade en del af dessa i W eichsel. Till slut

återvände vid trumpeters och trummors ljud den segrande hären

till sitt läirer^». dit nu äfven Paykull som fånge affiirdes.

Sa snöpligt ändades det storordigt tillänmade iifverrump-

iingsforsöket. Da PaykuU hlifvit införd till Burensköld, yttrade

han till denne: »Broder, jag hade hoppats att i dag se dig fan-

gen i mitt tält, när jag såg den lilla srenska hopen; men krigs-

lyckan är vansklig, och mina truppers feghet har i stället gjort

deras anförare till krigsf&nge». Han förblef hos Bnrensköld de

första veckorna af sin fångenskap och blef af denne »honnett

hallen» s).

Den 29 Juli bröt konungen upp från lägret vid Ravit/ och

företog en snahb marsch till Krotoczin, som var m<>tes[»lats för

*) Utförlig beFätt«l«e om dea inelUo de »v. trupperna under geu.-lieat.

Nitrotli och de lazitka förehafd» Mtionaii vid Vtrgjav. Pajkalls bref t{1Y kon.

Alfltt Af dea 2 Aog. 1705 (hSdn i kongl. bibliotekets ^niiilitii: af snrntiJn;* beritt-

tdm om SrerigM krig). KeJeh II. 514»16. Nordberg I. (iOl, 602. Adlerfeld
II. 441-45.

*) Nordberg I. 603.
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flere från olika håll kommaDde regementen. Payknll, som då

synes hafva tagits från Barenskölds iippsigt, aflfördes dit under

stränL' niilitarisk bevakning. Han underkastades atven visita-

tiiin, (udi nian fann hos honom bret", som bland annat u|>|»ly^te,

att tsaren iunnade den 20 Augusti int;iL'a i Varsjav med 40,OCH)

man tor att der i töreninir med saxarne innesluta svenska hären.

Karl XII, som redan nu tänkte på ett inbrott i Saxen, för-

måddes af dessa nnderrättelser att marschera till Varsjav samt

förlade sitt högqvarter till Blonie i stadens nårhet Payknll

hölls fortfarande i strängt förvar. Orolig härOfver, aflät han

till konungen en skrifrelse, i hvilken han med anledning deraf,

att »hans ringa person knnde hos B. E. BL blifva illa rekom-

menderad af den orsak, att han var född i Lifland», redogjorde

för sina lefnadshändelser för att visa, att han ej längre vore att

anse som svensk undersate. lian anhöll dertVire till sint. att

konungen ej matte ior denna hans br>rds skull behandla hunoin

härdare än andra fangna saxiska genera leri> '•).

Af konungen utverkades emellertid endast, att PaykulU

mal, ehuru redan afgjordt genom Svea bofrätts dom, hänsköts

till ny behandling vid samma domstol. Att Karl XII motvilligt

gaf sitt bifall dertiil, framgår dock af ordalagen. Genom kongl.

skrifvelse, daterad Blonie den 21 December 1705, nnderråttades

nämligen Svea hofrätt, att, ehnra Payknll redan vore in con-

tumaciam dömd till döden, H. M:t dock ville låta honom komma
under nytt förhör, »hvarvid han alla dess förmenta skäl måtle

ater frambringa» •*). Genom att sålunda på fiirhand beteckna

Paykulls försvarsskäl som »förmenta»^ uaf man hofrätten eii

tingervisninc:, i hvilken riktning hennes utsla<j borde fällas.

Paykull alsäudes nu i början af ar I70t) ofver Pommern till

Stockholm, der hans rättegång i lagenliga former återupptogs intor

Svea hofrätt. Åklagare var nyntnämnde advokatfiskalen Thomas

Fehman, senare bekant som aktör i målet mot Görtz. Klago-

skriften framhöll, att Payknll, som genom födseln vore svensk

undersåte, »burit afrogan sköld mot hans kongl. majrt och foster-

land sitt», hvarför å honom yrkades förlust af lif, ära och gods.

Till rättegångsbiträde erhöll den anklagade på egen begäran

häradshöfdingen Andreas Forssell, en af Stockholms lärdaste

') Adlerfeld 11. 4Ö0.
*) Keleh II. 517.
') Sve» kofHitU Mnteoee och dom af den 14 Nov. 1706. (I eopit pl kongl.

biblioteket.)

Digitized by Google



21 OTTO ABROLD PATKDLL. 149

och skickligaste jarister De vigtigaste försvarsskälen voro:

att Paykoll lika litet som hans fader någonsin svurit svenske

konungen trohet, att han lemnat Lifland redan vid unga år och

långt före krigets bftijan redan varit i saxisk tjenst anstäld

samt att han, såsom ej blott tillfililigtvis, utan beständigt ut-

Iljttad från Lifland, ftfven af svenska myndigheterna blifVit erkänd

som ntländing derigenom, att han efter fc^rsäljningen af sitt

tade riif-i£ods debiterats fiir 10:nde jipnnin<:on. Till hans forman

al»(^ropa.les ork 12 § af de adliija j)rivileiri<'rna. HotVättcn fann

•le<;sa skäl vara, om pj frikännande, dock såsom »lindrande om-

ständigheter» tungt vägande. Hon undandro<j sig derfore att

fälla afgörande dom. utan nöjde sig med att i ett utlåtande

sammanfatta dessa lindrande omständigheter och hemställa dem

som benådningsskäl till konungens prdfning.

Den efter Fassmann stundom upprepade sägen, att August

skulle för Karl visat det af Paykull kort före slaget vid Var-

sjav skrifna brefvet och att Karl egentligen med anledning af

detta skulle blifvit retad till en oblidkelig förbittring, som den

fangne generalen fått umgälla med sitt lif, låter barnslig allt-

i2Pnoni. Vid dylika ineddidandeii, da de ej afslöjado najjot lt>f-

tesbrott eller en npdriszhet, plaL^ade Karl oj tasta naL'<»t afsei^nde.

Redan af Dahlberg hade Paykull betecknats s<nn konunjipns

wvasall»; i avocatoriet hade uttalats de grunder, efter hvilka

han komme att behandlas, och dessa bekräftades genom hof-

fättens dom af 1702. Såsom domfald statsbrottslinLr förvarades

han ock redan ftkn böljan af sin fångenskap. Målets återupp--

tagande anbefaldes, men i ordalag, som mera antydde en yrkan

på brottslighetens klarare ådagaläggande och straffets snara verk-

ställande än möjligheten af en frikännelse. Hofrätten vågade en-

dast anföra de skäl, som talade för en benådning; men äfven en

Nadan var för Karl motbjudande. Det svenska samhällets stats-

rätt pa Karl XI:s och Karl Xll:s tid hviladc pa naiira ta enkla

grundsatser; men dessa irrundsatser fasthöllos med jernhard

.»tränghet oeli utdrnijos nl>evekligt till sina yttersta slut tVdjder.

De drefvos hänsynslöst till sin spets i förfarandet mot Paykull.

Pa konungens befallning uppsatte O. Hermelin en resolu-

tion') med anledning af hofrättens hemställan. Genast i bör-

') Kelch II. 557.

Större dcleu af konceptet är i behåll, nyligen funnet vid ordnandet af

åt HerneHntkft papperen» och fSnrm» i rlkurkket.
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jan anmärkes som klandervärdt. att hofrätten icke redan enligt

konungens tVan Blonie utfärdade skritveLse dömt i saken ocli

låtit domen verkställas; detta sa mycket mer, som hoträtten

»aldrig n&got tvifvelsmåi haft derutinnan, att icke lagens grand

och meniog var klar nog till att göra Paykull straffvärdig; vi

haf^a ock kongl. råden tillförene svarat, att de icke kunde ut-

låta sig till någon f5rklaring af lagen, som f5nit ftr klar och

tydlig nog». Mot PaykuUs af hofrfttten framhållna fftrsTarssk&l,

att denne, såsom vid tidiga år ftka riket ai^t (peregrinatio)

och sedan i ntlandet qvarboende (migratlo), nrsiktligen knnnat

anse sig som utländinp, framhölls, att han i sin egenskap af

svensk undersate aidriff blifvit hist fran sitt trohetshand och

således ej heller borde ursäktas, da han luirit va{)en mot sin

rätta (ifverhet. Utflyttninpar ur rikt't vore visserliuen tilhitna.

»hvaraf dock icke slutas hör, att desse utflyttande hafva makt
att bekriga deras öfverhet och fädernesland; ja, fast han än

vore lös från dess förra ed och pligt, som Paykull likväl ej

kan bevisa sig vara, så borde likväl den naturliga k&rleken, de

välgemingar, som han der åtnjutit i barndomen, och lifvet, som
han der undfått, hålla (ifrån) allt vidrigt ftotagande mot det

landet, dess dfverhet och invånare»f. Den till Paykulls försvar

åberopade 12 § af de adliga privilegierna förklarades med må-
let ej ega något sammanhang:, svarandes den allena gjord mot

dem, som fuller utaf hat ocli tVirakt mot fäderneslandet sätta

sig, men lik\;il ej lata l»ruka sitz i krig mot det samma, derför

de ock skattade blifva för vildt främmande»^. Att man af Pay-

kull fordrat lOmde penningen vore fullt i sin ordning och upp-

häfde ej hans egenskap af svensk undersåte, »emedan den lagen

der är bruklig, i förmågo hvaraf sådana afgifter böra ske, när

egendom otur landet fSres; och blifver på många orter och i

städer, så i Sverige som annorstädes^ detta hållet. Ja ock då man
allenast fVån den ena inrikes orten flyttar till den andra; men
deraf kan man ej sluta, att den flyttande från sin undersåtliga

pligt derigenom år lösgifven». Slutsatsen blef: »Fördenskull,

när man lag och förordningar håller mot de skäl och omstän-

digheter, som kallas lindrande, kan man oförgripligen ej se,

huru Pavkuli fran nWoii sköld kan befrias».

Denna skrifvelse med direkt konizl, befallning till hofrätten

att fälla dödsdom och ofr»rdn)j ligen lata exequera den medförde

åsyftad verkan. Den 14 November 1706 afkuuuades hofrättens
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dom, i kraft hvaraf I*aykull miste lif, ära och gods. Redan

samma dag afsändes till öfverstathallareämbet^ts kansli törseg-

iadt exekutoriai, adresseradt till ötVerståthållaren, grefve Knut
Possc. Som denne befann sig vid lägret i Saxen, nppbröts exe-

ktttoiiaiet af anderståthåliaren Stjernhoff, hvilken genast låt fbr-

ftftfidiga Paykull att inom tre veckor »laga om sina saker och

bereda sig att utstå sitt straff)» >).

HoMttens förfarande vitoar om en billigbetskånsla, som

endast nddtvunget böjde sig nnder konungens stringa rfitlsfor*

ihiiigHr. Samma känsla synes ock hafva gjort sig gällande i

fangens behandling. Han förvarades visserligen i Smedjegårds-

häktat, inen i enskildt rum och under (»fversten Hugo Hamiltons

liuuiaiiH uppsigt. Danske ministerns uppgift, att man ämnat

sätta Paykuii i gemensamhetsfängelset bland tjufvar och andra

gröfre illgerningsmän, men att detta af Hamilton afstyrts '^),

terde saklöst kunna lemnas derhän vid sidan af så många andra

mer eller mindre rimliga, oftast fdrklenliga historier, som från

amma håll utgått.

Till dem, som från bOijan mest intresserade sig f5r Paykull,

borde den gamla enkedrottningen samt hertiginnan Hedyig Sofia,

hnlka också i fråga om honom angåfvo den rådande tonen

inom hofsocieteten. Fran bada skickades genast till konungen

skriftlig förbön om nad tor den olycklige. Samtidigt skref

Hedvig Kleonora till öfverståthal låren Knut l*osse ett bief, dt^ri

hon med anledning af den inlemnade nadeansökan kräfde upp-

•kof med exekutionen. Men innan denna ansökan äuuu hunnit

fram, ankom till bofrätten kongl. skrifvelse med uppmaning att

ofördröjUgen bringa den földa domen till verkställighet. Något

nppskof ansåg man sig dock kunna våga. Nu anl&nde från Knut

Posse till underståthållaren Stjemhoff ett href, dateradt Altran-

stsdt den 19 December, af innehåll, att konungen ej annat

visste, än som om med exekutionen redan vore beståldt, hvadan

tnbefaldes att utan dröjsmål bringa den samma till utf^brande.

i'a grund häråt sändes också genast slottsfoL'den, som meddelade

Psykull tillsägelse att snart bej^da sig pa döden. Men man

var da inne uti julh«*lgen, och presterna ursäktade sig, att dt-

f«>r sina jul|»redikningars skull icke hade tid att sa, som sig

borde, bereda fången, »förutan det ock ovanligt är mellan sa

•) Svea liofihtt!. arkiv 1707 års handl, litt. K
*) Danak min. br. d. 20 Jan. 1706. Hos >rvxell XXVll, 154.
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stora liel*:t'(ia<iar sådana actiis att anställa»; sjelf begärde ork.sa

l*aykull uppsköt' till den 7 Januari, som var dagen efter tret-

tondedftgea. Med knapp nöd utverkades detta. Den 7 Januari

1707 var redan statlskaptenen anmodad att ri)ranstalta ora fån-

gens affttrande till afr&ttsplataen på Norrmalm och skarprfittaren

tillsagd att derstftdes akta på sin tjenst, då af ny anledning

åter ett uppskof utverkades

För Ofverste Hamilton hade Payknll uppgifvit sig ega för-

mågan att göra gnid och af denne äfven tillrådts att söka be-

liaLHia den som medel till sitt lifs räddninir. Saken väckte ge-

nast mycken uppniärksaiiiliet. Paykull fick anstiilla noga r»tVer-

vakade prot" pa sin tar(liu'het, och det berättades snart, att han

i liamiltons närvaro irjort af bly och andra intrnMli. nxT samt

med hjelp af sin hemlijhallna tinktur 147 dukater, som i allo

liknade tint guld. Den lärde Urban Hjärne var fran början

varmt intresserad för fången och hans uppfinning. En medalj

af PaykuUs guld förvaras ånnn uti Kongl. myntkabinettet; på
ena sidan synes Karl XII:s bröstbild, på den andra läses

inskriften: »Hoc anmm arte chemica conflavit Holmi» 1706 O.

A. t. Payknll»

Hamilton anmfilde nn för kongl. råden att Payknll, i hSn-
delse af benådning från dödsstraffet, utf&ste sig att till kongl. niaj:t

arlisen leverera lOU.OOO riksdaler och dessutom lära nairon in-

fikld svensk konsten att iröra 2uld, allenast han tinge, om ock

under ständii; fångenskap. l>ehalla lifvet. Fabian Wreib^ oeh

rtere med honom ansago uppfinningen för inbillningsfoster eller

bedrägeri; en del menade, att Paykull »extraherat sulphur eller

f&rga nr gnidet och sedan med samma iårga tingerat annat gnid,

så att soppan vore här dyrare ån köttet»; andra, att han som
var en krigsman svårligen kunnat förvftrfva de insigter, som för

uppnående af ett sådant mål vore erforderliga. Urban Hjäme,
sjelf hänvänd åt det mystiska, uppsatte kort efter fångens afrfttt-

ning sin skrift om hans guldmakeri. Han bemöter hår de gjorda

inkasten; mot det sistnämnda yttrade han spetsigt: Gud, som

LMfver denna välsignelse at hveni lian vill, hatar icke sa mili-

tärstandet, att han ju icke dem under tiden något särdeles kunde

^) Underdånig besked hvarfdr eieealionen ir kommeo att nppebåUat. (Svea
hofrätts arkiv. 1. c.)

*) ffiftrBM otiltaadfl Mmt OjönreUt not i Sv. Bibi. tid. ISO. Jtt B. E.
HUdebrand, Sveriges och Sveiuka konuogahtueU MtnsetpenniBgar. I. i. 544.
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beskära». Det rena i bevekelsegrunden till dylika inkast sättes

i fråga, enär »afunden här i norden allt för mycket tar öfver-

haod till det sämsta och värsta, hållandes allt sådant för idel

bedrägeri och intet värde, mest derför, att de intet skulle

passera för lättrogne och låta derigenom skina sitt stora för-

stånd, hora de vore mer än andra upplyste och ej möjligt att

slå några blå dnnster i deras ögon». Han söker bevisa, att

Paykull verklicen innehade konsten att eöra ffuld, och beklagar

bittert, att den vigtipa upj>finningen iratt fiir riket torlorad.

Flere fV)rs(ik att af Karl XII iitvrrka iM iiadninL! f'">r den

lifdömdt^ liade misslyckats; eiike(ir(»ttiiiiiLion och hertij^innan hade

tait torbun för honom; liofven i Wien, Kiipenhamn o<di Berlin

gjorde föreställuingar till hans förman. Paykulls hustru upp-

sökte konungen i Altranstadt, då hon kastade sig till marken

for honom, krampaktigt omfattade hans fötter och gråtande bön-

f511 om försköning; Karl ryckte sig lös med sa mycken häftig-

het, att den olyckliga dervid sårades af sporrame Konun-

gens svar blef städse, att för exemplets skull dom måste föl las

och straffet utkräfiras. Ett sista försök «Jordes nu att förmå

honom till eftergifvenhet pa frrund af de skatter, som nenom
tångens konst och ujorda anbud kunde tillflöda det tMttitra riket.

Den 7 Januari, da tillredelserna tVir Paykulls atrattninir re<ian

voro i ordninL', ankom till underståthallaten Stjernhoft' en skrif-

velse från enkedrcutnin^Hn af innehall, att hon tillika med her-

tiginnan ^af särdeles vigtiga orsaker» ville föranlata na^iot u|>pskof

med exekutionen, tills ytterligare befallning från II. M:t kunde

erhållas, »varandes vi», heter det till slut, »i den säkra förtröstan,

att H. K. M:t detta på Vår samt Hennes K. H:8 begäran skedda

dröjsmål ej lärer onådigt förmärka». Underståthållaren, som genom
detta bref fann sig försatt i »stor ängslan och tvifvelsmål», remitte-

rade skrifirelsen till hoMtten, som' pa eget ansvar torde be^nljat

eller tillrådt uppskofvet, altdenstnnd det verklicen kom till stånd-).

<jrenast alfårdades till konuniren ett ilbud, som medforrie under-

rättelsen om Paykulls anbud samt enkedr<>tt ninjens o(di herti-

gionaos derpa grundade furböu för honom. Karl Xll:s svar är

') £ft«r den tyska beaibetaiugeii af Hageos ber. om PatkuU sista ftnoder
vpprepadt af Bernoalli oeh Pryxell.

^) Hedrig Eleonoras bref af den 5 Jan. StjernhofTs skr. till hofrutl. ii «f
ien 7 Jan. (Svea hofrätt» ark. 1707 lirs hand) lirt T,). Af bada förra hr.fven
ftUBgår, ftti det ieke var Hedvig Eleonoraf «otn förbuudit sig till något ansTar,

Fiyiell efler daiwk* oeh franika miniiterbref berittat.
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kSndt ocb af somliga prisadt: »Jag har Icke velat benåda honom,

fastän ja;: deroiii blifvit bedd af |)ei\soner, som varit luifi dyr-

bara ()»"h kära ; ännu mindre siiir jau' det af epeniiytta och tor

att vinna ptMinintiar. Oni Paykull också förvandlade hela Bruuke-

berg till guld, .sa mastc han ända d<).>

Domen nia st e nu verkställas. Paykull beredde sig med

lugnt sinne till döden och samtalade mycket i teologiska ämnen
med presterna, isynnerhet med hofpredikanten Norling, som utsetts

till hans ^älasörjare. Om sig sjelf yttrade han, att han »detta

dödsstraffet billigt måste lida, alldenstund han intet varit till

freds med den välsignelse, som Gud honom med tinkturen be-

skärt, utan genom en otidig ambition låtit sig förleda att con-

tinuera uti krigsväsendet, der han bort sitta i ro med ett godt

samvete». Den 4 Februari 1707 var dagen PSr hans afrättnine.

Han for svartklädd Jämte naiira juester till atiättsjdatsen, der

han hal.sh<tL'Lls. h varefter lians (jvarlcfvor genast nedgräfties

i en nära stupstocken beredd graf. )^När det galt till det ytter-

staw, skrifver Ujärne, )»var han med otrolig frimodighet så resol-

verad, att han med allas forundran till döden med glädje skyn-

dade sig det fortaste han kunde>;. Platsen, der hans hufvud föll

och hans ben hvila, heter ännu i dag Paijkulls backe.

I fråga om PaykuUs gods kunde ej den f&lda domen brin-

gas till verkställighet. Fehman förfrågade sig visserligen an-

gående hans utrikes befintliga qvarlåtenskap, men underrättades,

att nagoD sådan ej fimnes, enär det, som Paykull hit medfört,

blifvit af honom bortgif\et och vore af föga värde. Men enär

"Uti Saxen och Brandenburg skulle tiiinas åtskillig både fast och

bis egendom, som honom \arit tillhoiiiZ), foicsloi; han att liem-

ställa till konungen, huiu\ida ;i <lcinia någon laglig talan skulle

göras. En dylik hemställan atiäts ucksa af hofrätten. Men
konungens svar blef, att »som beinälte cL^endom ej är belägen

inom Sveriges gränser, utan und» ! främmande herrskap, så vele

Vi lemna detsamma opåtalt, helst som det lärer blifva svårt

att något deraf utbekomma». Senare (den 19 December) aflät

Fehman till hofrätten ett nytt memorial, hvari omförmäldes,

att mellan Paykulls enkefru och hans öfriga arfvingar en tvist

uppkommit om egendomens delning, »hvaraf nödvändigt måste

följa, att dess qvantum och qvalitet blifver kunnig, så att

lians KonL'l Majrts höga rätt dertill utan särdeles besvär

och möda lär kunna utsökas", lian föreslog derföre, att hof-
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råttan mått^ anmoda svenske envoyéeu i Berlin, Lejonstedt,

att a kongl. inaj:ts vägnar göra anspråk på den samma, tills

konaogens utslag kunnat inhemtas, helst som orsaken, bvarför

konungen velat lemna egendomen opåtalt, »torde försvinna, när

min på ofvannämnda sätt kan blifva om den samma behörigen

anderrftttad» Detta förelag torde emellertid ej hafva ledt

tiU någon åtgärd från hofrättene eida.

De vidsträckta insigter, som PaykuU ^de, voro af många
umtida prisade. Hjärne yttrar derom: »Hnru vida han var

kommen in theologicis, det veta prestema, som följt honom till

döden berätta; äfvensa uti jure, som hans advokat kan berätta;

hvad han uti språk, särdeles latin och franska, tormått, det

veta 'le, som honom hatVa känt; men hvad han i naturliga

saker, särdeles chymia, vetat; det kan jag, som uti mina gamla

dagar uti en kort tid mycket godt al' honom lärt, aldra bäst

besanna.»

Som härförare har Paykull endast lidit nederlag. Under

ogynsammare förhållanden än han hafva dock få härförare

nppträdt: de trapper, som han hade under sig, hörde till de

lifflsta, och de, hvilka han hade mot sig, voro på sin tid er-

kända som de yppersta i verlden. Afven för sådana män som

Schalenbnrg och Ogilvy blef det under dylika förhållanden ej

möjligt att skörda några lagrar. Det ser emellertid ut, som

m Paykull egt något af Schulonburgs metodiska strategi, men

saknat deu ingitvelsens snabldiet, som sa sällsamt utmärkte

Karl XII.

Hans moraliska karakter bar med siu fogligbet och god-

modighet, sitt lugn och tålamod åtskilligt som ingifver delta-

gsnde; men den saknade ej sina fläckar. Till svekets baksluga

inläggningar utanför Riga lånade han endast alltför beredvilligt sitt

biträde; frän skryt och fåfänga kan han svårligen fritagas; med
en kanske ädel ärelystnad blandade sig hos honom måhända

if?en ett oädelt tinstbegär. Sedernas renhet och karakterens

itadga framlysa dock öfvervägande ej blott i hans lefnad, utan

In mer i den enkla, manliga värdighet, hvarmed han gick diidcn

till unites. Derutaf eger han en ära, som intet meuskligt

domslut kunnat fråntaga houom.

') Kehmaus lueiuurial af deo 7 Febr. ilofratteuä skr. till kougl. Mig:t af

'ci 9 Ifebr. KoiODgeu tvM* tf den 96 Febr. FakniAnt meinoriJ af dm 10
Dw. AlU i Svu hofrittt aridr. 1707 Irt handL Utt T.
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Karl Xll:s hårdhet i tiirtaraiKh-t mot Paykull kan väl ej

fördömas, då don hvilade pa en rättsupptattnint£, som bade han

och hans tidehvarf delado; oj heller må den allt tor skarpt

klandras, då man betänker, att äfven Paykull lånat sin med-

verkan, om ock på högre slåendes uppdrag, till de exempellösa

dåd af skändligt svek och bedrägeri, som den rättrådige konon-

gen med så djnp afsky ertappat och kände sig kallad att på

ett för all framtid varnande sätt straffa. Men väl må man

beklaga, att rättfftrdighetens summnni jus af en obOjlig hänsynfM-

löshet drefs öfver billighetens råmärke in öfver gränsen af summa
injuria.
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A). Bre/ från O. Å, PaykuU HU Erik Dahlberg.

H()( h<r< l)()hrn(>r lierr Grftflf, Königl. iiaht und Feldmarschail,

Hochgcneiji:ttstt;r Herr.

Vor Kvver Kxcelhtz aouUerbahre (iiitigkeit, die Öie durch Ab-

Bchickuug einea expreäseii Ofiicier und dero au mich abgelassenes

geehrteates Schieiben mir zu erkennen geben wollen, bin Ich

unendtieh obligirt; ond da uber dem Swar Ezeellrs Goienl Lieutn.

Fleming und uoch gahr ueulichst dorch Herrn Gen. Major Car*

lowitz aufs höchate periihraet worden, so wächset bei niir die

Bejjierde mehr \ind nichr t*iiiein we^en seiner extraordinaircti M»-

riten so hoch ri MouiiiiierUiii uiid zutfleicli wepreii sinner sonderhali-

reii honuestete uud civilit»; so »elir fj;eruhinteu isrosen Geueral meine

unterthänige reverence zu mucheu, und denselbeu meiner vor Ihme
habender Teneration persohnlioh und mundlich sa enichem. Ich

batte danu den bentigen Tag determineret, aber eine ilbele Zeitnng,

80 mir d. H:r Oginsky Starosta General von Samogitien vorgestern

wissen lassen, helt raich mit Verdruss davon zuriicke, gestalt selbi-

ger rair beriditet, dasp eiii ffross theil des Littiiuschen Adels zii-

sanit den (ir(»ssteldherni bapia in Hej^rilT wereii, eiiieii Uoeeoscli,

welehes manu auf teutsci) nicht änders als eine Rebelliou nenneu

kan, gegen den König zu formiren und sich zu verbiuden, deaaen

tentacbe tronppea mit den Zebell in der Hand anrafallen und nieder

su hanen, sn welchem Ende der Grosafeldherr bereita 1000 Tartaren

versamblet und in die Königl. Oeconomie hej Willna verleget. Im
gleichen hfttc Kr gegen den 4:ten Jamiarij alle vorn Jahre abge-

danckte Littaiische Ofticiers und Soldaten wieder naeher Willna

beruffen, litst: uueh daselbsteu Canons giesen, und sehr vide ('(»u|)-

picn und 300 Fahnlein verfertigen. Dannenhero obgemeldter iierr

Oginskj mich ermahnet auf meine Hut zu sein, ond im Fall mann
die äbell geeinnete nicht in der Guhte zur Baison bringen könte,

tdbige bei Zeiten mit gewaffneter Hand zu diaglplren, bevor sie

gahr zu starck wurden, und der Sachen nieht inehr zu rahten stiin-

den. Weiln nun S:r Königl. May:t raich absonderlieh des II. C)gin-

skv Rahte zu folgen angewieaen. so werde ieh nun mehro erwarten

was daraus \v<Tden will. wie woll man dergleicheu Drohungen in

Pohleu »chon gewohnet, und doch noch wenigen Eflfect darvon gcse-

hen, So baid dieser Ållarm eiu wenig wieder stille, werde ich nicht
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manqniren meine schuldigste AnfWirtong abzustatteu, und ferner zu

besengen mit wi« Tiel lespect leb tey»

Ewer Excellence

MeineB hooligeiieigtesten H. Fddmanclialls
Gehoraambster Diener

A. O. Paykull.
Janisky d. Decembr. 1699.

A son Excellence Monsieur le Contf de Dahlh^^rir Conseilleur

du Roy Marechalle du Tamp et Gouveriieur iienerai de Livouie aux
servises de Sa Maj: le Roy de Suede å Riga.

B). Rapport till E, Dahlberg,

Ausage der baedeoB Sachsischen Desertera so den 16 Jan.

bey der Renterwacht angehalten worden s( in.

romraunicerat Borgmester Brockhuseu den 18 Jan. Anno 1700. •

Der eine, Nahniens Andf-rs Loreusohn, ein gebohrner Schwedo.

hat in Sachsen 18 Jahr ^^edient und nnn 5 Monath unter die Cxar-

die ^cwchsen. Der under heiss Christian Folfcldt, ein Saehssi von

geburth, hat 5 Jahrreu unter die Gardie gedient; sugen auss dass

zwischen Weynnachten und Neuwjahr, neuwes Stiehles, d. General

Major Payckel nebet delinnen 7 Obristen, so in Litlauwen in Qnar-
tier liegen, zu Janisckie in sein Ctnartier ein Kriegaraht gehalten,

worbey sie daa Hanss webren der Conferens einner starcken Waehte
rings limb besetzen lassen, daas kein änder Officier noch son st

jemandt hat an das Haus koramen dörffen. Wie folches geendiget

gewehsen, hahen alle Regimenter gleich Ordrc erhalteii in der Narht
zu niarchiren, woranf aueh auf jeden niann 36 Schus Pulver vind

Blev. wie auch auf 1 ta;re Brodt ist aussgetheilet worden, \\nrbev

sie auch o å 600 8chliten, jedes mil '2 Pferde bespaunet, zusaniinen

treiben lassen, worauf die Infanterie hat fort gefuhrret werden sollen.

Wie man Ihnnen nun weiter gefraget, wie sie ea er&kren, daaa ea

Riga hat gelten sollen, haben sie geantwortet, dass es keinner von
Ihnnen anfänglich gewast, bis sie das es nachgehens Ton einnigen
Churländer, dehrren Banr Pferde zu Schiisse hat gebranchet werden
sollen, es Ihnnen gesaget hitten. Wie man sie femer weg«ii der
Anstalt, wie sie es haben inarhen wollen, gefraget. sacrten sie ans,

dass die Drajfoner :*ehonn ira Mareh crewehsen. uni lje\ der Infati-

terie an zustossen, uoruber dass Hornstäsche Re«jinient. weilln es M

Meil zu martdiiren irehabt, grossen Schaden sjclitten, in dehm hev

200 Man wegen der grossen Kälte zu nicht gefroren seyu, die

Mosketier haben alle auf SehUtten sitcen soDen, und ist sa Awan-
garde Ton jedem Regimente 20 Unterofficier mit Flinten, wie aueh
24 Granadiers von jedem Regiment, wie auch 3 Zimmerlente mit
Beilen von jeder Conipagn. oommandiret worden. Diese alle sein

in weisen Kleider, wie die Banren, gekleidt gewehsen, und haben sich

mit denn Fnbren, so des Morgens anf der Diinne kommen, heim-
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lich anschleichen uud Ucy Eröfminc: tlrr l'1'orteii ilerselbigeu beraäch-

tigeu soUen, da dann die andern Ihnuen hatten secundiren wollen.

Gegen Abendt aber, da sie crfalmn, dass sie in Kiga alart wehren,

haben sie die Leute wieder eontnmandiret, Ihnnen dass Brodi ond
Pulver abnehrnent ond in ihre alte Quarticren wieder einriicken

lassen, denn gemeinnen aucb bey Strafe des (lassenlaufeii vi rhohten

mit einander hievon 7,11 spreehen uikI ner sich unteratehcn soltc oder

wurd»' zu sägen, dass es Itifra hatte g-ilti;!! sollen, jjleirh areopisiert

werdeu solte. Der Hchwedtn saget auuh auss, dass er aui Neuw-
jahrstage auf der Kircheiiparade mit seinen Cammerahteu gesehert/.et

und gesprocben: Ich båtte glanbt dass wir uuter Neuwjabr in Riga

bätten zabringen sollen, allein es sebeinet, dass wier Riga wohl wer-

den ziifrieden lassen mässen, welcbes sein Lieatn. gebört und mit
Gewaldt vorm Krieirsrecbt zieben woUen.

C). Bre/ tiU O, Å. J^aykuU.

Woblgebobmer Herr, Hocbgeebrter Herr General Lentenant.

Icb babe nicht wollen manqviren mit diese so gubte Oelegen*

beit meine schuldige Pflicht nacb m. b. Gen. mit diese wciiiire Zei-

leii aufzuwarten, und dal»ey zu raportiren. \\'\v dass Ich bey Eckla

eliirklirli zuni Il:u (leneral Major Brausse arriviret undt von des-

w»iJ:en alwo \rh coiumaiidirt geu csoji, die v(dlijrt* Anfodermifr inristeii-

teihls gebracbt, wurau weuig geiuauqviret: und hat solches betrot)Vn

anf 100 Stilcke Hoomviebe undt 160 Stäke Scbaffe; aber das Brot,

weibl essfiriscb, und wir gl^icb daranff marscbiren mussen, ist meystenss

Terdorben, und wehre zu wiinschen gewessen, dass in Platz von

Brot Kom abgefodert wehre, solches vor der Armée viehl niitzlicher

gewpssen, wie man ess hinfiiro erfahren wirt. ursacb dessen dass

weihl das Brot frisuh sehllie auch ebestess hat verde.ihen können.

Nun habe irb ^ar keine nacbgebnsscnr Ordrc vor mir <:t'fiuiden,

umb meinen geueygten Gönner und Patron zu lolgcn, und wiihl

icb dero Hantpfeide vor micb gefunden, and den Herr General Major
wegen der Spracbe balber nicbt bat lassen wollen, so bin biss

itziger Zeit annoch alhie und eruarte mit Verlangen M. H. General
T. nit. (?eniidige Befehl und Beorderung, wie bierin micb zu ver-

halten. I nd weihl ieh vernohmen, dass man so weit auss dem
Lag«T vor Kiga touragiren niuss, so habe gecbielit nicht iibel zu

tuhn mich so bmge noch alhie beij die Trouppen aurtzuhalten

loit dero liundtpferde, biss eigentlich Beorderung von M. H. Ge-

neral Leut. embfange, alss welcber giittige Beorderung mit Verlan-

gen erwarte. Gott weiss wie berrzlicb vor mein Person verlange,

dass Gelnck von M. H. General Leyt. Gegenwart ieihlhafft zu sein,

wiiQscbe von Hert/cn nur sehlbe bey gutte ge]iickli« hé \Vohier;;eheu

und guhte Gesundheit zu linden. Anlangende M. H. (i. L. 1'ferde

betinden ^iieb Gott lop noch frisch und uohl: *2 Oxen, i Hnniniel

habe von meine ächwester vor Ihre Exsei. Kuche mit gebracht. Ich

i
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köntte nebeu andre aiich wohl wass mereu provitieren, aber weihl ieh

weyss dess H:ii General Leut. willen und befehl, dass sie nichte pietlea-

diren, so darflf mir auch nii litess untterstehen zu foderen. Wir inar-

schireii iiber morgen alss den 4 von hir nach 6unsel, dahin der

llr General Major beordert worden sich mit dera (ienerai LavoK
wieder zu coujoagireu, woiuit (iotl. Obhut: vcrhleybc.

Ascliiiulfii den
'2 Septcmb. An

M. II. Tieneiiil Leutenand

tre) gehoraainster Diener

G. V. Heijdeck.

no 1700.
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Gustaf IILs besök i Köpenlianm 1787

och forslag till ett skaadinaYiskt torbuud.

AT

C T. OMDm.

För Gustiit utrikes politik utgör arft 1784 i sjeltVa

v<'rk».'t den egentliga vändpunkten. Det var detta ar, da hans

s-tora anfallsplan mot Danmark skulle ha kommit till utförande,

men måste ötVergitVas i följd af det väntade rysk-turkiska "kri-

gets uteblifvande; det var då, Giutaf III definitivt afslog att inga

pä det af kejsarinnan föreslaena nordiska famifjeförbundet och

i stället under sitt besök i Frankrike ännn fastare tiUknöt de

band, som förenade honom med denna makt, hvilken kejsarinnan

då ånnn betraktade såsom Rysslands motståndare. Genom detta

konongens beteende hade Katarina icke blott lidit ett nederlag

i sin politik; hon ansåg sig äfven yara personligen fömftrmad

och ford bakom ljuset af konungen. Hon gaf luft ät sin harm

genom den hanfulla skrifvelsen till konungen af den mars •

1784 och lät sitt sändebud i Stockholm afgifva en deklaration

till det hotade Danmarks skydd Det var slut med den så

mycket omtalade vänskapen emellan de båda monarkerna, som
grundlagts genom konungens besök i Petersburg 1777 och som
mötet i Fredrikshamn 1783 a&ett att befästa, det var slnt med

artigheterna och smickret, det var Afven siat med den sedan 1777

onderhållna brefy&zlingen, och de enda bref, som derefter intill

1790 vftzlades dem emellan, innehOllo endast klagomål och for-

dringar å ena sidan samt ett kallt tillbakavisande å den andra

och stegrade derig^nom oviQan

') Härom te »OMtof III ook Ksterina II Ireo 1788—1784», i Lett«nt«dtok«
Pdreoingeu- Tidskrift f5r 1879, i. 14

Anf. »t. s. 17.
•

BUt, Tidskrift W9U H
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Genom 1784 ars tilldraaelscr syntes alltså (iiistaf III ha

l.H'staint sitt politiska system Un' den närmaste framti<l«Mi. öfver-

IfitVit livarje tank»* pa ryska allianser, närmat <!•• makter, som
fruktade oeli motarlMtade de l»ada fiirbundna kejsarliotvens for-

storing.splaner, samt jy^ort Rysslands och Danmarks hekänipande

till sitt förnämsta ögonmärke. I enlighet Iiärmed har han ock

i den närmast följande europeiska f5rvecklingen, striden emellan

kejsar Josef och Holland 1785, afgjordt tagit parti för det se-

nare och önskade ingenting högre än att få ingå såsom tredje

ledamoten i det nya franskt-holländska förbundet, nåeot som
Iranska regeringen likväl afstyrde, liksom äiVen hans plan till

särskildt förhand emellan Sverige och Holland. Samma ar nm-
nicks lian med de bekanta planerna att framkalla en ny stats-

liväithin^ i Danmark i atsint att ater spela makten i enkedrott-

niuL^^Mis svaifa händer. Och livad Hvssland heuätlar, vnnta<le

han med otaliizhet ntltrottet af ett nytt kriy emellan detta rike

och Turkiet, naijot som lian fiirutsaL' »'j kunde dröja länjje. Oiu
denna eventualit( t yttrar kanslipresidenten i ett bref till svenske

ambassadören i Paris, frih. Stael von Holstein, den 17 maj
1785: »På grand af noggrant öfVervägande, på grund af Sve-
riges nuvarande och framtida intressen önskar konungen detta

krig och måste önska det. Ur hvilken synpunkt man än be-

traktar detsamma, bör det minska Rysslands relativa makt. Hum
det än ntfaller, måste det medföra stora uppoifringar af folk och
fMMinintiar. Om kejsarinnan senrar, oni hon krossar det otto-

maniska \rtl(let, skall hon fran oss atiäL'sna sitt rikes niedeljmn kt,

lieiiiies krafter skola foispridas oeli tVirsvaLMs i saiiima nion s(»iu

periferien utvidi^as. Hennes välde är redan nu for stort ; om det

ytterlii;are uthreder siu, skall det vackla under sin eL'en tyngd,

det skall sönderfalla och upplösas. Men om Ryssland rimer mot-
gångar, hvem kan beräkna föyderna deraf? Hvilka ofantliga för-

delar kunna ej deraf uppstå för Sverige? Hvilket parti skall ej

en upplyst furste kunna draga deraf? Detta kan blifva det äro-

rikaste ögonblick för konungens regering och det lyckligaste för

hans folk. Ni skall derför lämpa edra mått och steg till under-

stödjande af dessa syften». Såväl Staél von Holstein som den

samtidiL't till Paris afresande L'refve Fersen d. y. skulle användM

allt sitt inflytande, i synnerhet hos di<tttnini:en. till tViiinjaiiile at

• lylika planer. Huru konuiiL^en tänkt sin Frankrikes undnsto-l

i ett blilVande krig, uttalade han sjelf *i ett href till St. v. Hoi-

*
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>

>tf\n d. 31 maj s. a., dcri det lirtcr, att vn fransk eskader i

Ostersjiin »m'1i en lijelphiir |ia 12,000 man vore iidtr, tVir utt Kvss-

land under ett orientaliskt kriiz måste lemna Danmark at dess

ikle oeli overksamt ase NorjLies intVirlitVande med Sverige.

MeD konung Gustaf III var icke den, som oruhhliixt tull-

tuijde ett visst system efter en gång uppgjord plan; han hörde

till deras antal, som älska att hafva flere strängar på sin båge,

han var, om någon, en konjnnktnrs-poHtiker, och dertill kom,

att hans lifliga inbillningskraft fdrledde honom till ständiga af-

nkelser lirån den en gång beträdda vägen. Detta visar sig

vid in^n tidpunkt på ett så i ögonen fallande sätt som under

de ar, hvilka närmast iRiretdnuo ryska krit^ets utbrott. Det

liästa exemplet harpa är den instiuktiun, som koniiniien d. (5

M-pt. 17iS5 lät kanslipresidenten nitddela St. v. linjstcin. »1 en

lieter ilet, mla makterna >ta i lieLfiepp att sioidra si*; i tva

stora ]»artier, som hälla hvarandra i schack, är det tv>r en >adan

^tat som Sverige, som har farliga grannar, nödvändigt att söka

stöd hos ettdera ymrtint, och derför begär konungen enträget att

fa veta, hvilket beslut den franske monarken med atseende härpå

fattar. Om han ämar hålla fast vid Yersailles-fördraget och

aterapplifva förbandet af 1757 med Sverige, kejsaren och Ryss-

bod, sa har konungen ingenting emot att knyta sådana band.

Kejsaren kan blifva Sverige nyttig emot konuni^en af Preussen,

(K'h Sverijje skall befrias frän de farhaL'<n-, som Ryssland oeh

Danmark inL'itva detsamma. Men om a andra sidan Fraiikiike

ans»T sii£ liiira såsom de tyske fnrstarne> liokyddare orh ^Mrant

tor \\'estfaliska freden understtidja det ivska furstefiirliunch-l ocli

törena sig med konungen af Preussen, sa inuste nuin hilda ett

Dytt system, och da måste Sverige mottaga preussiske konungens

inbjudning 1) samt söka med denne furste öfverenskomma om
nödiga mått och steg för »tt betrygga Sverige mot Rysslands och

Danmarks anslag. Det är konungen likgiltigt, för hvilkendera

sidan Frankrike förklarar sig, men han kan ej utan fara för-

hlifva okunnig derom och skall med förtroende understödja Frank-

rikes politik». Man finner häraf, att ett svenskt-ryskt förband

Innu långt ifrån hiirde till omöjliglieterna, for sa vidt Frankrike

•"»nskade och tVirordade najot >a'lant. M»'n franska reL'erinL'en

umlvek att uttala sig bestämdt, dels emedan hon fruktade kon-

*) NiBllgea till inträda i tjika fnntaförbnodet.
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ungnns alltför liHiLM o< ]i ton*taiZj«ainma sinnelaj;, del.s dHrtor att

hon sj»'lf «'i
i"uh- kiMtt att iM-stäiiiina siii tVir on beslutsaiii po-

litik, »itiiii vat klatlf tram orh tiilUaka. (iiistaf TTI var alltsä

liänvisad till sina •'L'ua jioliti.ska lieräkningar och bl«*f det allt

mt*r, i samma moii som franska regcrin jcn genom do inre f<ir-

vecklingarna i Frankrik<' liindrades att la sin forna roll i cl«?ii

europeiska politiken. Ett framträdande drag i Frankrikes ])olitik

under åren närmast före revolutionen var dess närmande till ryska

hoiVet, och det torde ha varit hänsyn härtill, som föranledde

Gustaf III att irke helt och hållet afvisa tanken på ett åter-

upplifvande af den forna vänskapen med kejsarinnan. BCan fin-

ner, att han vid samma tid, då han inkallade 1786 års riksdair,

unujatts iin'd tanken pa ett nytt besök hos kejsarinnan * ), ooh

att lian aiinu 17S7 med >ärskil<l iitniai kt l>e Iteniött såväl ry>ke

lirs.-mteii s«mi den envoyé tran kejsaren -). Ii\ilken till hans .st«»ra

belåtenhet nu etter lani: tids atbrott ater visade sIl' i Stoi kbolin.

I detta ovissa. svätVande skick befann sig Sveriges yttre po-
litik, da den länge väntade tilldraL'else inträffade, som enligt kon-

ungens mening skulle blifva af sa djupt ingripande Vietydelse tor

Sverige. Porten förklarade Ryssland krig i aug. 1787, i ett

ögonblick då kriget kom ganska olägligt för kejsarinnan och änna
mer för hennes bundsförvandt kejsaren, som vid samma tid hade
de första belgiska oroligheterna att bekämpa. Underrättelsen

om denna hflndelse, som inträffiEide i Stockholm vid medlet af

sept. 1787. kom ötver Gustaf III liksom en l)lixt, hvilken med sin

IJus-jiinit vi>a<le lionoin den vä-j. han hade att vandra genom den

europi-i-^ka politikens iirL'anL'ar. Han synes nu uied eiis ha åter-

kommit till »let politiska system, >om han låtit Creut/ utveckla

i bretvet till St. v. llolstein maj 1785, men som .sedan dess

korsats af allahanda andra beräkningar. Den händeiso hade

nu verkligen iuträtfat, .som han fornäfves afbidat 1783—4 och

som han ännu 1785 sade sig viya begagna till ett anfall på Dan-
mark för att frånrycka det Norge. Man skalle derför ha trott,

att den turkiska krigsförklaringen af 1787 bort återupplifva den

gamla anfallsplanen mot Danmark, som nu icke längre kunde

påräkna någon kraftigare bjelp tirån ryska sidan. Men i denna

') Af en förtcrkiiiug öfver hnudliii^nr, suni Liljrnrranl/ haft i >itt forvar,

ser man, ntt det funnits ett numer »aooolikt förkoinmet protokoll af den 3 april

ITbti »angående en af K. M. tilltänkt resa till Ryssland och nödiga medels fta-

»kaffande dertill».

*) GrafTe SUdtoo, den •dernenjså ryktbare jSeterrikuke etottiiuuiBen.
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pookt hade hans planer undergått en vigtiu förändring. Det

Tar na ej längre Danmark det gälde, utan Ryssland sjelft. Hans
fSrfaållande till Ryssland hade sedan 1784 blifVit allt mera spändt,

.

och de enstaka tillbud, som från bägge sidorna gjorts till åstad-

kommande af en ändring häri, hade ej ledt till något resultat.

Pa den ryska sidan hade man att beklaua sig öfver svenska

stäiupiinuar i Versailles och Konstantinopel, orh Gustaf III var

pj okiinniL' om de tVirlmidfUer, som ryske ministern i Storkholni

atfrknutit med de missncijde i Sverine (irh Finland. Om na^'on .

tara hotade SveriLie, sa var det tydliL^eu trau den rvska sidan;

dertor borde t'ranit<>r allt »lenna tara atiägsnas, detta vore Sve-

riges närmaste oeh för ögonblicket vii:tio;aste. intresse, tor 1i\ilket

allt annat tills vidare måste vika. Men härtill kom vidare det

inflytande, som den förändrade europeiska ställningen utöiVade

pa Sveriges politik. F5r sina planer mot Danmark hade Gustaf

in förut påräknat Frankrikes bistånd. Att något sådant ej

längre var att hi)|'[>as, .det var längesedan tillräckligt klart; icke

ens i ett försvarskrig mot Ryssland kunde man vidare räkna pa

Frankrike, setlan detta rike hitrjat närma sig Ryssland; och om
iiatiot tvitVel ihuui at- rstoii. liiitdes det tiillki'iidiL't ut noiii i*'rank-

iikt- li»'teen(lc i (II- holliiuilska stridiiiheterna 1787. <la franska

i>t[t'rinL'eu iipjiutlVadi* sina Viiniier. det patriotiska partiet, oeh

liil at" Enjiland oeh Prnisseii attvin^a sii; en t«)r<"MimJukainle de-

klaration. Detta var t»)r Gustaf III ett varnande exempel. Det

var ej liinLTe fran Frankrike Gustaf III kunde hoppas pa }ijel[i

mot Ryssland; deremot Öppnade sig nu tVir honom en ntsigt fran

annat håll, genom Preussens och Englands växande motstånd

mot de båda kejsarhofven och deras orientaliska eröfringsplaner.

Väl hyste Gustaf III af gammalt personlig antipati bade mot

England och Preussen, men dylika känslor kunde han med sitt

lätta, rörliira sinne utan svari'jhet öfvervinna eller åtminstone be-

lierska. Han hade redan <le t«»reL'aende aren under sitt taniliinde

t-fter stö*! klappat ilfwn pa EivjlainU och Preussens dörrar, men

utan franeiaoL'. Nu had»' emi jlcitid drii L'ande. litiiioin >t;»dM'

iitvoge Fredrik atiidit oeh efterträdts af Fredrik Vilhelm 11, med

hvilken han kunde bättre sympatisera — i sjelfva verket hade

•If-n nye konungens karaktär mycket slägttyoke med de svenska

kusinernas — och Gustaf hoppades derför nu kunna med större

framgång närma siu det preussiska hofvet. Men det var en på
fliriiand giften sak, att Preussen och England aldrig skulle under-
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stöcya Sverige i ett anfall mot Danmark och en i>röfring af Norge.

Dessa sistn&mda planer måste man derför slå nr hågen, om
man ville påräkna Preussens och Englands hjelp; det var tyd-

ligen endast mot Ryssland, man kunde. hoppas något understöd

af dessa makter. Under sådana förhållanden yar det klokast att

göra en dygd af nödvändigheten och att, då omständigheterna

ej medgåfve Sveriges Wrstoriiiiz på Danmarks bekostnad, söka

göra torhallainlft till d»'nna makt sa vänskapligt som nnijliin.

spränea eller åtminstone tiirsvaiia (let rysk-danska törbundet af

1773 och oni mrtjligt helt oeh hållet (iraga Danmark pa sin sida.

Den nya riktning, som Gustaf ITT:s danska politik sålunda

tagit, kan sparas från början af ar 1786. Hade han ännu pa

sommaren 1785 sysselsatt sig med er(dringsf)laner och till och

med velat framkalla en ny statshvälfning i Köpenhamn, så sy-

nes han mot slutet af samma år ha kommit på andra tankar,

möjligen i följd af Frankrikes obenägenhet för hans förslag

samt den på hösten 1785 stegrade späniungen med ryska hofvet

i anledning af den oldenburgska tvisten. Då envoyén frih. J.

V. Sprengtporten skulle återvända till sin beskickning i Kö-
penhamn, mottog han en instruktion af d. 29 dec, som åladf»

honom att noL'a aktLMlVa pa hvarje det danska hotVets missta m-
iiinc nujt Ryssland (m Ii närmande till Sveritie samt derat' drana

ttirdel, särskildt nn-d atseende pa den oldrnhurgska frågan. Han
fick derjäinte nytt kreditiv med rang af amhassadör, livilket han
do(*k skulle hehalla »en poehe» tills vidare, till dess omständig-

heterna påkallade dess otfentliggörande, något som drog ut- pa
tiden, enär danska hofvet ej fans villigt att besvara artigheten.

Under den fö(jande tiden iakttog Gustaf III ett vänskapligt och

förekommande beteende mot Danmark och dess representanter

och låtsade ej oro de ränker, som danske envoyén i förbund

med den ryske spann under 1786 års riksdag för att underblåsa

opjtositionen. Straxt efter riksdairens slut hei.'af sin konunL'en till

<»fninL!slä«jret i Skåne; här mottOL' han ett l>esök af den tianske

kronjtrinsen-reuenti-n oeh aflade sjclf ett mothesök hos den danska

konungafamiljen pa M.nienh st. Härunder har han utan tvifvel

uppbjudit all sin älskvänllu t tv>r att vinna den unge kronprinsen,

sin frände; huru\nda han deri lyckats, är mera tvifvelaktigt, da

de bada furstarnes lynnen voro allt ior olika att befrämja en

förtroligare bekantskap. Danske kronprinsen, den dä 18-arige

Fredrik, var dels af naturen dels i följd af sin ungdom blyg och
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tillbakadrauen; i L'niiuien var dft en enkel, Hänllös orh rätttram

karaktär och i niaiiL^a stycken en motsats till Gustaf III.

Vägen till ett närmande mellan de Itada nyss &a tiendtliua

bofven var sålunda redan banad, da det turkiska kriget utbröt.

Det gäide na för Gustaf 111 att raskt forts&tta på denna väg,

att g^nom ett skickligt steg tränga sig emellan Danmark och

Ryssland samt isolera det sistnftmda. Ögonblicket var i ^elfva

verket icke illa valdt. Kort fömt hade ryska hofvet gjort ett nytt

försdk att inblanda sig i Danmarks inre angelägenheter och emot

de danske statsmännen anslagit en förmyndareton, som erinrade

om Salderns uppträdande under Kristian VII.s törsta regeringsår*).

Val hade grefve Bernstortt" med allvar tillbakavisat detta ttirsök

0. h hätdat Danmarks oberoende, men harmen öfver Rysslands

liänsynsliishet var iinnu trisk och kunde möjligen ännu vara sa

iidig, att danska hotVet med tacksamhet mottoge den hand, som

rScktes det till befrielse från det ryska öfvermodet. Med tanke

harpa hade Gustaf III tva veckor efter underrättelsen om tur-

kiska krigets utbrott (d. 2 okt.) befalt baron Sprengtporten att

under samtal med Bemstorff framhålla Sveriges och Danmarks
mänga gemensamma intressen, i synnerhet i förhållande till Ryss-

land, samt antyda, att stånden na vore kommen för danska ka-

binettet »att stadga ett system, som instämmer med dess verk-

lisia intresse och värdighet, samt med oss öfVerenskomma om så-
'

flana bWiMUKie luatt urh steir till bäiige rikenas tormoii och ära,

^um vi a var sida liinizr sokt ltere(la iienom eii niirmare förtro-

tighets upprättande, pa liet ej Ryssland i evärdliga tider måtte

af hela Europa blifva ansedt såsom den enda makten i Norden,

som spelar en roll och toreskrifver de öfriga lagar».

Men det var icke konungens afsigt att åt Sprengtporten en-

sam anförtro den vigtiga underhandling, som nu förestod med
danska hofvet; dertill åtigöt Sprengtporten ej tilhräckligt an-

seende, liksom ej häller konungens förtroende. Konungen insåg

allt för väl de stora svårigheter, hvarmed en sådan underhand-

Img vore förenad, att icke tillgripa utomordentliga medel till ända-

målets vinnande. Skulle någon kunna lyckas i en dylik under-

Kandling, der det gä Ide att öfvervinna ett inrotadt misstroende,

Så var det han sjelf, det var honom sjeif personligen, som detta

') Jfr Holm, Danmarks Politik under deu «veusk-ru8iii»ke Krig 175Ö~9U,
1. 7 (i VidAoik. Selflk. Skr., (hte R«kke, hutor.-filoi. Afd. IV, 2).

*) Outofiaiuka PappeNo, 2, t. 186.
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misstroende i första rumiiiét iriildr, o<'h dertV')r tillkom dH ock

honom ptrsonliL'»'!! ntt <nki\ häfva dftsamma. M('(i donna tvif-
•

velsutan riktiira tank»- tfironadr si»; kominijfns tV>rtro<'ndt' till sin

sjelf och sin lörmaua att vinna mouniskor orli att K'da en di-

plomatisk andorhaadliug med skicklighet och tinhet. Sådana hatVa

for visso de hänsyn varit, som formätt konangen att sjolf tt>r-

söka sin lycka i Köpenhamn och att genom ett oväntadt besök,

en oförberedd framstilllning taga de danska statsmännen med
stonn.

Sedan konungen fattat sitt beslut att resa till Köpenhamn,
vidtogos förberedelserna dertill med den största hemlighet, på
det att besöket mätte hli en verk lie öh-erraskning. Den 21 okt.

17S7 bogat sig konuaL'< n pa vjil' till Karlski^ua t'«ir att ilor

siiitiira naiira nya tartVL' odi fastställa »n viss modell t7ir ny-

bygiinadtT. Som han m« (lt(»rdp »-tt l)t'ty(lliL't tViijf orh lians tVdj<»-

slaifar»' voro anbetaldc att m»'(lta'ja sina ;jaladrägter. törmoilade

man badt* bland allmänlo ton och i diplomatiska kretsar, att kon-

ungen ärnade sig till Berlin något som icke hällor motsades

frän hofvet, vare sig att konungen verkligen hatt tt>r afsigt att

dit utsträcka resan eller han endast velat leda ryktena på villo-

vägar. Efter ett kort besr>k i Karlskrona fortsatte han resan

till Skåne, såsom man gissade för att ÖfVer Tstad begifra sig

till TyskUnd. I dess ställe tog han vägen till Malmö, der han
inträffiide den 26 okt. Härifrån affärdade han d. 28 fHh. d*Albe-

dyhll, son> var Spronctportcns m<Mllij»'lpar<'. nn-n för tilltallet

t jonstlfdiL' vistades i Skanr, till Kijp»'iilianni att tVirlit-ivda

Spren*.'t porten [>a kt>niinL'»'ns ankomst. SiMjan konnnL'en Hfiioiu

skrifvels»^ tran Malnn» nndt-rrättat rådet om sin at"siL't. Itfiial han

sig d. 29 okt., attfdjil af . tt talrikt följe fttVer till Köpen-
hamn, dit han ankom straxt pa etl[«>rmiddai:en. Hans ankomst
var en fullkomliu ötVerrasknine tor det danska hotvet: utan att

låta anmäla sig begaf sig Gustaf III genast till slottet och upp-
sökte den kungliga familjen, som han påträffade sysselsatt med att

dricka kaffe. Öfrerraskningen var icke oblandadt angenäm, men

') i bref af d. 'M okt. berittar Katariuu II for kejsar Josef, att GusUf 111

Tft till Berlin: »Je ne seit t*il *y ett rendn ponr ebereher oa trooTer des etpriU.
V. M. 1. croit-Elle qne cettf dc^mnrrhe prodnira (jnel(]n'explo!»ioti autrr qne
fumigatioDS? Peut-étre ne sert-elie (l'aliment qu' a 1'imHginatioD inqaiéte da toja^
fenr». Arneth. Joieph II nnd Katharina von Rnssland.

^) Följet hvHUnl af omkr. 40 per<toner, blnnd hrilka märktes: Taube, Aim*
felt, J. C. ToU, Cl. Horn, v. Esnen, .Strömfelt, von Aep, m. fl.
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9 OOflTAF m:S BJISÖK 1 KÖrBNBAliM 1787. m
konungen hW\' dock iiiMttau»-n pa »^tt niyck«'t ton-kommande siitt

iK-h inbjöds att med i>itt to^je bo pa Kristiaosborg. Uau upp-

trädde denna 'ianL' icke ineo^nito, utan såsom konung, men det

oaktadt bortlade han t^r tilltliUet den stränq:a etikett, som han

sjelf så mycket älskade, men som vid detta hof icke var pa sin

platSi och umgicks både med kungliga familjen och med mini-

jttrarne på ett öppet och förtroligt satt. Han gjorde allt för att

vinna bådaderas bevågenhet; och sedan han låtit d*Albedyhll i

allinftnna ordalat; meddela grefVe Bemstorff och de ftfrisra mini-

"tranu* <in atsiirt. »Ir<>jflc han (\] att moil ntrikesniinistorn inL'a i

ii:inn;nt' detaljer. Han nllf tv(lli<j<'n L'f'nom denna skyndsamln-t

t>>rt kuinma alla pa foi hand triitiadr attal mellan ministrarue,

»ivensom den r) sk«* uesaiitens Itearbetnin-ar.

Rörande de torbandllugar, som nu t^ijjde, liatva ita<la de

liandianfle hutvadpersonerna etterlenmat berättelser. Af dessa

bar blott den ena, näml. Bemstortis, hittills varit känd. Denna

otfSrliga berättelse, som först begagnades af Beskow för sista

delen af hans bekanta arbete öfrer Gustaf III, och kort derpå

i sm helhet offentliggjordes af prof. Holm i Dansk historisk tid-

skrift 1), är en till danske konungen stäld rapport, dat. den 9

sov. 1787. Konung Gnstaf Illrs redogörelse för nnderhandlingen

innehalles i lieniiiiia protokollet af den 27 nov. s. a. -). Iivilket

'tter kMiiiinL'ens muntlign tVamsiäilnini: är iij>psaft af presidi nt-

s^-kreteraren von Asp. r«»rnton> d»'s>a bada hutVndnrkunder tin-

nas enskilda uppgifter at" värde, dels i (TAIbed) lills anterkniiiLMi-

rörande sin t jenstgöring hos Gustaf III ^) dels i Henistortts skrit-

velser till danske ministern i Petersburg St. Saphorin, hvilka

jåmte andra danska aktstycken begagnats af Holm tor hans af-

handKng om Danmarks pojitik 1788—90.

Vi gä nu att redogöra för underhandlingen, med hufvud-

saklig ledning af de båda relationerna, hvilka dock ej i alla delar

stimma <ifVerens med hvarandra.

Enligt konnngens berättelse har han kort efter ankomsten

haft ett samtal med grefve Bernstortf i kronprinsens närvaro,

hvarvid han f<ire>tälde dem bada. att det vore Ikmj tid »art halva

He gamle fiirdomar emellan ^vmske »»rli danske ttdk>.la<i.'n. Iivai-

utaf Ryssland Itetjent att väcka mi>'«förstand dejn emellan

och derigeuom betaga desse makter den independanee, som na-

') Fjerde lUekke, I, «)89 D. ') Se bUaffaii.

*) FSrbttade 1792. tryckta i Stockholm 1855.
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turligen tillhörde bägge riken», och att man, för att vinna detta

ändamål, t^j Itordc törsiiiiiuia di' nuvarande europeiska kiuijunk-

tunTiia, livilka »*j lätt skulle atfrkoinina. Dessa t(i»n*ställninu;u

syiUe> m"»ra intryck saviil \m kronprinsen som pa urutVr IJfin-

storrt', hvilka i>a(la liito törmärka sitt missnöje med det ryska

ötVermodet. — Om detta ttirsta samtal har Bernstorff inijentiug

annat att förmäla, än att det rört siu kring Europas allmänna

ställning; ej häller nämner han kronprinsens närvaro.

Yigtigare blef nästa samtal emellan konungen och Bernstorff,

. hvilket enligt konungens uppgift hölls samma dag, som han an-

lände ttili Köpenhamn, men enligt Bemstorffs först dagen derpå

eller den 30 okt. Konungen inledde underhandlingen med ett

längre föredrag, som Bernstorff kallar vältalig och utstuderadt,

hvari han erinrade om Kalmarunionen oeh orsakerna till dess

misslvekande samt visade, att omständiizlieteina nu vore uvn-

saniniare iVu t tt utjitiiskt t(irl>und, aldenstund konungahusen i

>veiiL'e och Daniuaik, l»ada tillhörande oldenburgska ätten, vore

törenade saviil uenoin vänskapens som genom slägtska)»ens band

och rikena hade ett stort gemensamt intresse, nämligen fiiuran

frän Hysslands hotande öfvermakt, som borde mana dem att

understödja hvarandra mot det östra grannriket. På grund häraf

föreslog konungen ett nära förbund mellan Sverige och JDanmark,

ett famiyefördrag emellan de svenska och danska grenarne af

oldenburgska ätten af samma art, som det hvilket förenade Bonr-

honska konungaättens olika grenar. Han framlade derpå ett

etrenhändigt utkast till ett sådant familjefördraii oeh ujipmanade

JJernstortf att fritt och up|»riktiirt säga honom sin mening om
dess siii skilda artiklar. Sa skedde oek; livad som derN id tVire-

kom, meddelas af Bernstorff mera i detalj, medan konungen in-

skränker sig till en äummarisk och delvis ofullständig redogörelse

lör det hela.

Första artikeln innehöll iuL^enting mindre än ett defensivt

och otfensivt förbund utan inskränkningar emellan Sverige och

Danmark. Härmed ville konungen firån början rikta ett grund-

skott emot den rysk-danska alliansen af 1773. Näppeligen har

han kunnat vänta, att ett sådant föi^lag nu skulle antagas, men
förmodligen har han ansett det politiskt att genast framskjuta

sin position så långt som möjligt för att derpa sakta n>tirera

till den punkt, der han hoppades kunna qvarsta. HernstorH" a

sin sida var angelägen att fran början motsätta sig ett sa radi-
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11 GUSTAF III:8 BESÖK I KÖPENHAMN 1787. 171

kalt forslat: och fiirklarade ilet genast oantagligt, sasoni stridande

mot Danmarks ähire torbindelser. I anledning häråt" uppstod ett

lifligt samtal, hvarunder konungen ytterligare betonade det för-

ödmjukande i Danmarks beroende af Ryssland och äfven fram-

h6U osäkerheten af förbund med en makt, »hvars regent befunne

ng nti en så precaire ställning, att en enda man af Preobra-

tdienski-gardet knnde väoka en revolation»; och iivad anginge

Danmarks förbindelser med Ryssland och Sveriges med Frank-

rike, såsom hinderliga för den föreslagna alliansen, förklarade

konungen enligt BernstoHfs berättelse, att »la bonne foi des son-

Terains doit etr<» suhordonnée aux einonstances);. Da emellertid

Bemstort?* ej kunde gitVa meti sig i denna hutViidpnnkt. I»eslr»t

."is konungen för att alldeles stryka densamma. Konuntien i siii

relation omtalar hvarken att han velat gitva förbundet en sa

ndsträckt syftning eller att han gatt in pk att uteslata en dylik

artikel.

Andra artikeln, som stadgade en ömsesidig garanti tor båda

rikenas europeiska besittningar, tredje art. om förbindelsen att

sader sjökrig gemensamt försvara handelsflaggan mot de krig-

fllrande, och fjärde art. angående blifVande förhandlingar om ett

nytt handelsfördrag, mötte f^ån BemstoHTs sida inga svårigheter.

Femte art., som inneliöll en (»msesidiff earanti för den lutheranska

lipkännelsen, ansa«i Hernstorf!* ha tillknniiiiit i anledninu af ryk-

tena (Mu konunfzciis liciiä^enhet fVir katolicismen, men konungen

förklarade i sin framställnini;, att han låtit den inflyta fin- att

äf\'en pa detta sätt utesluta Hyssland fran förbundet ISjette

pankten, som rörde de ömsesidiga sändebuden oeh deras rang,

Oi-h sjunde, som fx^rpligtade båda parterna till timsesidigt bistand,

iCftU förbandet ådroge endera fiendtligheter, föranledde inga an-

märkningar. Så mycket betänkligare fans deremot den åttonde

och sista artikeln, som skalle förstärka den första genom att för-

khra ogiltigt bvarje föregående eller blifvande fördrag, som stode

i strid mot dess innehåll. Äfven denna förklarade Bernstorff

omöjlis; konungen ater sade sig vilja ytterligare taga densamma
i öfvervägande och yttradf slutligen liksom liotande. att ett så-

dant ögonblick som dett« icke skulle återkomma, och att na-

*) Nir koD. i ridet föredrog denne ponkt, gjorde riksrådet Remel den hem-
•tflUn. om ick.' en tredje makt. som vore lika nära bcfrviidad, knndr apredcra till

«• djlik femiljförbiDdeläe ati det politiska af dess innehåll med undantag för hvad
•OM rtrde reltgioaeo. »Men härom var au mindre friga, sedan gr. Bernstorff^,
llegt ifrin ntt motiitta sig denne pnnkt, BAinnit tig dernf bésynnerligen nppbygd».
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tionen Tnåliändsi skulh' en das krätVn räkonska]» af dr ministrar,

som <*j vftat lifjiafrna sil' d«'rat. Dcrpa svarad»- l^MMistorlV. att

man a <lanska sidan vor»' hcnMld att L'a honom till mötes. >a långt

det vore mcijiigt. men iittryekt»' ätVen den tr»rho|))»ninL'. att Xor-
(leas fred icke matte göras beroende af det svar, som kouungen
finge på sid framställning.

Efter B^rnstorffs bortgång tick statsministern Schack-Ratb-

lon företräde; konungen upprepade liu hufvudsakiigen samma för-

slag och motiy och fick ungefärligen enahanda svar— denne mi-
nister synes till och med ha varit ftnnu mindre tillmötesgående,

än BernstorflT. Det oaktadt säger konungen om denna dags för-

handlingar, att »liknelserna voro sådana, att nog anledning var
att fiirmoda, det Danmark utan långt betänkande skulle inga i

saken alld(de> etter K. M:s onskan>'.

lliirm«'d slutar konun<j» n sin Itcratti-lst' om dt-n daL''-n> t'«>r-

liandliniiar. licrnstorfi ater har at>kiHii:t mera att d<r«»ni tT)r-

tälja. Han säger nämligen, att han atgitVit rapitort om kon-
ungens framställning (törniodligen intor konseljen ) och tätt i upp-
drag till honom frambära det svar, att Danmark med nöje skalle

inga i det föreslagna förbundet, om Ryssland dertill anslöte sitr

såsom tredje »partie principale», ja till och med om Ryssland

endast gåfve sitt bifall dertill före undertecknandet, och att kon-
ungen af Danmark skulle göra allt för att öfirervinna Rysslands

motvilja. Detta svar framfördes till Gustaf III i den mest hän-
synstiilla form oeh med nya anmärkningar, som voro egnade att

styrka den danska iiii)dattnini:en. t. r\. ntt freden i Norden f»äsi

i»etrvuirades m'nom rn tri|'|»t'lallia n> ^mellan Svrri<i«'. Danmark
ocli Kyssland. in» n att deremot ett forstik att utesluta Ryssland

skulle sätta iltMina treil pa sjud. konuniicn vilic dock ej hiira

talas om Kysslands deltagande ucdi trodd.- icke häller det tjenade

till något att begära dess samtyeke till den svensk-danska alli>

ansen — detta samtycke kunde Danmark ock undvara, lika väl

som Sverige uraktlät att inhämta Frankrikes bifall, då det anslöt

sig till väpnade neutraliteten; pa sin höjd ville konungen nied-

gifva, att fördraget efter undertecknandet delgåfves det ryska

hof^et. Slutligen förklarade han, att »hans personliga heder vore

intresserad i framsa njren af denna underhandling att han kände
si^ diu|it särad, att han »-j vill»» tr<»tta i nstorH" med onyttiiia

samtal, utan Itctraktadc underhandlinL^t-n s.isoni atsint.uj och van-

skapen med Danmark i lara att L»rytas». Bernstorli besvor kon-
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uuaeii att ifke lata (l«'tta Mi lians .>ista ord imIi tillaM»*. att om
han kuiult* nöja si^ med att »Tlialla ett bevis pa dauske kon-

BOgeos vänhkap o<di u{j| »riktighet, ville denne meddela honom sitt

iporda anbud i ftkriltlig tbiiD. Då förmildrades konungen något

och lofvade att appskjnta sitt definitiva besiat till följande dag,

pa Wlkor att äfven det danska svaret ftnnu en gang toges under

öfrervåg»nde i konseljen. — Af hela detta samtals innehåll finnes

i kooongens redogörelse ingenting annat, in att såväl Bemstorff

som Schack*Rathloa fordrat Rysslands inneslutande i fördraget.

Frdjande dag — det måste ha varit den Hl oktober — lät

konungen törst sin minister. tVil». dWilM-ilyliil. fortsätta under-

handliniren med irretVe Hernstorti. l)'AllM'dylill vai', som han

>jt-lt Im rättar, at den nit uiii-:. att konnnijen bonle for tillfället

oöja sig i)i» <| ri«-t tV>rdelaktiiia intryck, haui» upptriidande a^jort

pa BernsturH och andra danska statsmän, samt att han ej borde

gå dem lur hättigt inpå iifvet, utan lemna dem tid att besinna

sig och att öfirertyga sig om uppriktigheten af Sveriges afsigter;

i sådant fall skulle det nog slutligen gå efter konungens önskan.

Men Gustaf var otalig och åstundade snara orh synbara resultat

af sin diplomatiska förd; han satte en ära deri att, då han sjelf

ippträdde såsom underhandlare, kunna säfra, att han icke miss-

lyckats. Han befalde derlor d'Albedyhll att till underliandlincens

lK*fr;iniiande »-rbjuda urefv»' H(in>tt>rrt en deklaration, som fr»r-

vis^tde Danmark oni Sveritjes fiiM|jij_r;i afsiutei- i inot Kyssland.

l)euna ••i:<'nh;indi2a skrifveUt' af konuniien tdverleninades senjire

pa dagen at Schuck-Uatlilon ; drri lieter det, att konungen, »tor

att ännu tydligare visa, hur fredliga hans afsigter vore, och för

att tillmötesgå hans kunglige svagers och hans neveus Önskningar,

hade den tillfredsställelsen att förklara i den mest omfattande

form, att han, långt iiran att vilja störa det goda förhållandet

<>inellan konungen af Danmark och den ryska kejsarinnan, tvärtom

önskade, att detta måtte fortfara till fördel för det allmänna

lugnet, till glädje för häns kunglige svåger och till gagn för den-

ne» stater; det vore icke allenast vänskapen tor rlanske kon-

ttngen oeh hans M)n. >oni ingafvc honom dessa onsknini;ar, utan

At\yn hans personliua känslor for kejsarinnan, känslor som det

Tore honom en uliidji^ att vid hvarje filltalle liijua i daijen» M-

Deoaa deklaration, hvars brist pa uppriktighet ej hade kunnat

*) S« Holm, a. at. t. 8.
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inulUH ih' svfuske ni(lsli»'rianit's u|i}tin;iiksaiuhet, biet" icke häller

lör dem oimiaiinl ainiurliimla iin i fJirl>iL'a» iul»'.

Under »lagens lopp l>t'^'agnadt' konunijen <U' tilltal!»'!!, som

yppade sig, att draga kronprinsen och arfpriofi Fredrik pa fiiu

sida. Han säger derom sjeif, att han ingalunda velat missbmka

kronprinsens angdom och oerfarenhet eller aifordrat honom något

hestämdt svar, men icke häller kunnat underlåta att föreställa

honom, att det ålåge honom såsom Danmarks verklige konung

att häfda sitt rikes oberoende af Ryssland och att hålla stånd

enjot »les avis timides d'un conseil». Sådana samvetsskrupler,

som lia!i hyste im-d atseciidc pa Ryssla!id, >»voi<' att n-sju-rtHra

vid 18 ar. !ih'ii skulle vid imi aldcr at" 27 nitVa liuiiom »mi ritli-

cule. Imi slik delieatt ssf vore berömli*; ot h en skyldighet t'i!ndlan

enskilda personer, men dess nopiste iakttagande, utan urskilning

nt* omständigheterna, stater emellan vore att förråda hela folk-

slags välfärd och bestånd».

£fler mottagandet af konungens fredliga deklaration synes

konselj ånyo ha blifvit hållen. Enligt uppgifter å svenska sidan

skall det ha blifrit ifrågasatt, att konungen måtte få deltaga i

konstdjens öfverläggningar tor att der [»ersonli^en ft^rfakta sin

sak; iiit ii dt tta biet", såsom uatm licrt var, aflMijdt ' ). K(uuinL'en

trodde siii veta, att a( ktniseljciis atta h'dai!ii»t< r liad»- kroiipriiiM ii.

artprinseu. L'n»tv<' B»'r!istorH" m h ueneral Huth -) rostat t7)r att

genast mottaga hans anbud af ett tinbund med Sverige oeh att

f(t>rst efter dess afslutande undeniltta Hyssland om saken; der-

emot hade de, som konungen i^äknade till det rysksinnade par-'

tiet, eller prinsen af Augustenburg, Schack-Rathlou, Starape och

Rosencrantz velat inhämta Rysslands samtycke, innan något vi-

dare steg toges. Da emellertid ingen egt^e utslagsröst vid lika

röstetal, hade härmed hela saken torfallit. Men tor att ieke allt

t(ir mycket •»ara komi!iL'«'!i af S\eri<:»'. Iiaiie man uppdratrit at

i;rt'fv(' Hniistnrtf att erlijuda honom • u skriftliL' d»'klaratio!i med

de ii!i'st lti!idai!de viii!>kapsforsäk! iiiLiai-. Om m pa sådant sätt

tillkommen deklaration har Hernstorti i sin rapport ingenting att

förmäla. Han säger ldc»tt, att han fatt uppdrag till konungen

frambära konseljens definitiva svar, hvilket var öf^erensstftm-

mande med det föregående dagen afgifna.

— *

') LVAlbedyhIIs Aoteckningiir s. 23. Fersens Memnirer, VI. s. 152.
- Denne minister, som endMt tal*de tyska språket, hftde konungen låtit

berobetft genom d'Albedvlill.
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Oni det nya samtal, som nu följde mellan Gustaf III och

Benistorff, har den ftirre ett och annat att meddela, men ingen-

ting af synnerlig betydelse: konungen hade ånyo varnat för det

dryga ansvar, som ett afslag skalle kanna ådraga konse^en i

framtiden, och Bemstorff hade förklarat, att hvad som skedde

vore i strid emot hans egen personliga önskan. Bemstorffs be-
'

rättelse härom är utförligare och erbjuder åtskilligt af intresse.

»Det var fj utan riircise», säjzer BcrnstorH". »som jac nu ^irk att

in«'(id«'la konunii»'!) vart dftinitiva lieslut i saken. .Jai: tillkänna-

nat" min ledsnad att nrulnas lemna honom »'tt sådant svar. men

l>ad tillika att ta till hans bepröfvande hemställa vissa idéer,

dem jag ville frambära icke i min officiela egenskap, atan såsom

hans hftngifhe tjenare och liksom jag vore hans egen minister.

Jag uttalade såsom min mening, att den väg han nu beträdt icke

vore den sanna ärans eller honom värdigt), och att det funnes

en annan politisk roll, skönare än någon af hans företrädares,

»ni den närvarande ställningen i Europa anvisade honom och

s^uH intren annan än han kunde tylla. I)<'t iriildr ii;iiiiliL'en att

ratlda Tnrki<'t tran undcrizanji i (h'n nuvarande orientaliska krisen.

iMta kund»' ^\] ske nH*d vapenmakt, utan endast genom en lycklig

underhandling i Petersburg. Tillfallet dertill vore gynsamt, enär

kejsarinnan nu ej önskade krig, och det anbud, som \\ gjort kon-

nngen, öppnade en lämplig utväg att vinna hennes förtroende,

då hon i närvarande ögonblick mer än någonsin sknlle sätta

värde pa den föreslagna trippelalliansen. Härigenom skulle kon-

nngen intaga Frankrikes plats såsom medlare mellan Ryssland

ftch Turkiet o<'h motsvara Europas torväntninizar. livilket hade

sina ögon tlUta |>a hiniom. Danmark uiinadi' honom väl denna

lysaud»* roll och t i l.irMl lumom dtMi fiuMnon att i Petersburg taga

initiativ till den nordiska trippelalliansen» -).

Man ser af denna berättelse, med Inilken skicklighet Berns-

tortf visste att forsötma de beska piller han hade att frambära,

och hur riktigt han bedömde den monark, med hvilken han hade

att göra. Hans ord hade ock all önsklig verkan. »Konungen,

aiger han, syntes lifligt tilltalad af den tafla, jag upprullade.

Hela hans hållning förändrades, den upphiirde att vara högtidlig

H syftade troligen på de 'krigiska planer, »oro man nntfig ligga bakom
kooQDgeuB fortlag.

') Soligt konongeDs uppfattning af ett yttrande af Scback-Kathlou har danska
Mret t. o. m. velat gifva booom fnllmakt ett hirom nnderbandla i Petersburg
U^cn (5r Daamarka rStning.
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orli alUaiii-i. dvu \i\v\ ulii^lti^', hcliauliu och till odi med fÖr-

l>in<llig. lian otvciliopadc mig iiumI väiiskapslM-tygflser orli um-

faiuiiaiU' mig vid atskrtlet iin<it*r t<)i>äkriin. att lian ^kil«le^ trau

oss såfiom väD och pa ett äätt, icke äkulie förorsaka imn

någon sorg». Denna omkastning i konungens tänkesätt bekräi-

tades ytterligare genom flere af hans omgiining, som icke upp-

hörde att tala om deras herres belåtenhet.

Härmed afslutades förra afdelningen af underhandlingarna,

och dessa hvilade nu några dagar. Med deras återupptagande

den 3 nov. börjar den andra afdelningen. Gustaf III hade nu

insett trukthisheten at iivarj»' tVirsök att skilja Danuiaik tian

Hyssland <)<'li att ufMionidritVa en Nt'i»ai atallian» nifd dtt torra

iiki't (><'li lunh' dt ittii lagt sitt förslag ad arta. Men a aa<lja

sidan ville han oLn rua erkänna det för sig sjelf eller andra, att

han misslyckats i den uuderhaudliug, som ban föresatt sig att

personligen leda; han ville sa vidt möjligt döya det t('»r verlden,

i synnerhet för sina undersåtar, han ville genom en diplomatisk

iint betäcka sitt återtåg och derjämte skaffa sig ett handgripligt,

om än illusoriskt, vitnesbörd, att hans resa icke varit utan re-

sultat. Den väg, hvarpa han kunde vinna sitt syt^e, hade Berns-

torrt' sjelf anvisat honom, da dcnnf, som vi srtt. sjeltniant prbjudit

sig att vilja Icinna konungtMi d»'t förut fianistälda danska an-

Imdet i skriftlig törm ' ). Di-tta anl-iid kund»^ in<>iliL'en fatta>

sa.som innebärande tillika «'n vänskaplig deklaration, oi Ii det är

väl dertor konungen framställer saken sä, som om danska hofvet,

tor att blidka honom, %jelfmant erbjudit honom en dylik vänskaps-

försäkring. Helt annorlunda beskrifvér Bemstorff underhand-

lingen om denna sak. Han berättar, att den 3 nov. hade irih.

d*Albedyhll kommit till honom och framfört den helsning frän

Gustaf III, att han önskade erhålla ett dokument, som vitnade

om danska hofvets vänskuf) mot knniuiL^en <udi innehidle en tV>r-

säkran. att i fall af krig mellan iiy>.>land och Sverige Danmark
ej skiillf taga annan dri (h*ri, än den som f<»r« skrefves af dess

traktater med Sverige. Sedan Berustortf torklai-at en dylik för-

bindelse vara för Danmark ännu betänkligare än det föreslagna

famiyefördraget, hade d*Albedyhll afläganat sig, men inom kort

kommit tillbaka med en ny helsning från Gustaf III. Konungen,

hette det nu, ville med follt förtroende säga grefve Bemstorff,

att han befunne sig i en viss förlägenhet gent emot sitt folk och

') 8e ofvan sid. 173.
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i fiynnerhet sitt råd och ej visste, hvad färg han skulle gifva åt

sin resa; han vore derför för sin personliga räkning i behof af

ett dokument, som bevisade nyttan och nödvändigheten af hans

bes5k i Köpenhamn. En sådan begäran, framstäld i en sådan

form, anså«i siij Bernstorff oj böra afslå. Han u|){)satte derfÖr

t-n skritvelse i fonu a t ett Im-t" tVan (len dansko till den svensk»'

konuuL'*'!! och annuMladf* (rAllM'dyhII for säk<'r]ict< skull \ i>a

k<tiiuii_'< n utkastat. DtMint' <r<)dkänd<' f(irslaL'c't ni<^d nai;ra niiiidie

äudringar; han uttalade ätVen den önskan, att kronprinsen matte

jämte konungen af Danmark underskrifva brefvot, nion ntstod

derifrån, då det ansågs strida mot bruket, och åtnöjde sig der-

ned, att kronprinsen skulle sjelf öftrerlemna honom brefVet oförseg-

ladt, såsom tecken till sitt bifall. Efter denna Öfirerenskommelse

syntes konungen fullkomligt tillfiredsstäld och gafBernstorff upp-

repade försäkringar, att han lemnade Danmark nöjd med sin

resa och såsom Danmarks uppriktigaste vän.

AtVesan, s(ini iditVit u|)pskjuten naiira da<:ar. t()rin<HlliL'''ii i

anlednintr at" sist omtalade nn<leihandlinL', «'«ide rum den 5 nov.,

da konungen, attoljd af kroni»riu.sen, arf|irinsen och liertigen af

AngttStenburLT, heiiaf sig i>a väs till slottet Bernstortf, der middag

intogs, och derefter till Fredensborg för att aflägga besök hos

enkedrottning Juliane Marie och besvara hennes artighet att in-

Unna sig i Köpenhamn under könungens den^aro. På Fredens-

Itorg dekorerade Gustaf III sin svåger arfprinsen med Serafim-

wden. Den 7 nov. skulle överresan ske till »Sverige, men i an-

Inlning af stdnniL^t väder stannade konun<ien och kronprinsen

<UVer natten {»a Kronhorgs slott, och tV)rst <len 8 now skedde

atfarden. Kronprinsen toljde med sin hönv «:äst <")tVer Sundet:

han tordes af konungen törst till Landskrona, der de nya tast-

ningshyggnaderna besågös, nrli derpa tillbaka till Helsingborg,

hvarilran efter intagen middag återresan skedde samma dag.

När konungen på Kronborg tog afsked af sin värd, öfier-

lemnade denne till honom den öfverenskomna deklarationen. Denna

«krif?el8e, dat. den 5 nov., är up[)fyid af de varmaste vänskaps-

betysfelser. Om Gustaf ITIis besök i Köpenhamn »äger konungen

af Danmark, att »det varit en säker och viirdetull underpant jia

sådana känslor ho> W. M., som ltetry«ifia luL'n<'t i Norden och

hhu, i det «le sammansmälta Danmarks och Sxeri^es dvrWaraste

iutres.s<'n »fenoiu en vänskap och ett tortroende, som ej kunna

några förbehåll, bestämma mitt politiska system på det sätt, som

iSff. TUMtrifi mu
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m«'st motsvarar mina rmskninL'ar». Ktt uttryck, st>m sannolikt

intagits pa driistats lu'garan '
)

var, att intet skulli* kunna för-

ändra eller försvaga de v;i iiskapIiL^a känslorna a ömse sidor »eller

i framtiden störa den tied och eudrägt, som bör rada emellan

088 till vår ätts och våra folks gemensamma lycka, och de gamla
stridigheter, som allt för l&oge fortfarit emellan de tvänne na-
tionerna, böra för alltid nppböra». Allt detta, skrifver danske-

jLonungen slntligen, uttalar han med så mycket större frihet, aoui

haft i detta hänseende ej är påverkad af någon förpligt^lse.

Den 10 irov., medan Ciu>tat 111 ännu var (jvar i Helsiiip-

lior«i, afsände han trih. Armtclt till Kopmlianui att kompliiiieiw

tera oeh tacka ilet danska h(>t\t i. Sämit lunlft liade dock ätVen

andra uppdrag. Han medförde nämligen Gustaf lllis koatra-

deklaration eller m. a. o. hans svar på danske konungens vän-
ftkapsförsäkran. Vidare öfverförde han till envoyén firih. Sprengt-

porten befallning att nu offentliggöra den utnämning till am-
bassadör, som han långt förut erhållit, och det utan att fram-
ställa den fordran af ömsesidighet, som dittills hindrat utnämnin-
gen» bekantgörande. Slutligen hade konungen äf\'en den afsigt

med Annfelts lieskickning att deriirenom kunna fiirskafla sin cunf«t-

lini: danska Klctantonlt n <-.ist>m ett ytt« rlii:are hevis |»a «len tVir-

tn>lii:lH't, som nuniti" intiädt »Mncllan hotven. Saken hade tVir-

heredts under vistelsen i Köpenhamn, i det att kron[innseus gunst-

ling .1. von Biilow hlifvit {»rydd med Nordstjerneordens kom-
mendörsband, och nu tick dWIbedyhll det föga angenäma ap|i-

draget att åt Armtelt utverka Danmarks förnämsta ordenstecken.

Han mötte dervid så myoken obenägenhet, att, såsom Bernstorff

yttrade, det var obegripligt, att konungen ville fullfö^a denna
sak. Enligt Annfelts egen berättelse till konungen föranledde

)>denna bagatell» en stor uppståndelse vid danska hofvet. Ryske
njinistern L'jorde ttireställninjiar deremot, halfva konseljen lika-sa,

(»ch den sta» kars kion[)rinsen had»' allt seiUni han (UVcrtotr sty-

relsen ej hatt iihchaiiligare iitronhlick. Kronprinsen förkiaraUe

slutligen, att, som prinsar at hans eget hus turgäfves anhållit

om denna orden, kunde han icke uppfylla konungens önskan, sa
framt ej denne genom egenhändig skrifvelse derom anhölle. Uärpa
gick konungen verkligen in, och slutet blef, att kronprinsen vid

') Detta kan slätas deraf, att de följande orden, skrifna med konnäpen»
handstil, finnas bilagdo Berostorffs koncept till brefvet. Jfr ofvan •. 177.

2) Se Hohn a. st. s. 9..
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Arintcits atrnvsa ötVersäude ordeusinsignierna till konungen och

i ett bref uttryckte den iinskan, att konungen ville pa sin to-

deJsedag pryda Arnifelt derined. Det tyckes dock ha skett dess-

Orinnan; enligt d^Albedyhlls håntiilla uttryck blef orden »genast

håDgd pa den nye elefanten».

Det fti; naturligt, att Gustaf 111:8 underhandling i Köpen-
hamn skalle ådraga sig mycken uppmärksamhet i Europa savftl

genom det ovanlif^a i sättet för dess drifvande som jjenoni det

Mydelsefulla i dess syften. Också krin<zHi»^M) allahanda rykten

iH'h iiissninyar oni rciljderna af konungens rosa. Naturlii:tvis voro

«le danska och ryska hofven ifriga att heriktiga alla sådana rykten.

Medan underhandlingen pågick och sedan den afslutats, hade

Bemstortf varit angelägen att dels genom bref till danske en-

voyén i Petersburg St. Saphorin, dels genom meddelanden till

lyske gesanten i Köpenhamn baron von Kriidener gifira det ryska

hofvet del af hvad som förehades; detta skedde likväl, enligt

Bernstorffs försäkran, pa ett mot Gustaf III sa grannlaga sätt

som möjligt^ »sans nuire a la bonne foi, due a la confiance, que

It' roi nég«Kiateur nous ténioignait», d. v. s. utan att allt fiir

mycket kompromettera honom i fr)rhallande till ryska hofvet,

Bcrnstorrt" hade till och nied uppläst den danska deklarationen

tor Krädener, som förklarade sig ej ha något att invända mot

densamma. I följd häraf kunde de ryske gesanterna, Ititrädde

af de danske, öfverallt förklara, att konungens besök i Köpen-
hamn ingenting förändrat i förhållandet emellan Ryssland och

Danmark, och härom var man inom de diplomatiska kretsame

snart pa det klara. Man trodde sig äiVen veta, att konungen

Imat fortsätta resan till BerKn, men att man der höfligt undan-

^^dt sig det tilläniiiinlc Uesöket Huruvida koimngen pa allvar

hyst denna plan, kunna vi i Itrist pa Itestiimda uttalanden ej

upplysa, men anse mycket sannolikt, att sa verkligen förhöll sig.

Dfreniot veta vi pa grund at preussiska hofvets l)estämda för-

^kran att nägon torfrågan der icke blifvit framstäld om ett

till&mnadt svenskt besök. Det är också naturligt, att konungen

<j velat i Berlin vidröra saken, förrän han vore säker om iram-

cuig i sin danska underhandling. Nu förklarade man i konun-

' Hnrom skrifver kejsar Josef deu 11 dec. till Katarina II: -il i^t rctourin'

citei ftoi ajant été prevenOf je crois, de Berlio, que Jule« Cc«4ir sc ferait «xcu»er

^ coMpanitra åwni lai, a'étent pM mmi au tåH åu éltqoattM». v. Arni)th, a. »t.

') Bdigt tkriffelMT i dea preoMi^k* diplomatiska brefTixliugen bland N.
TwgbciKs eftorlaraiiade samlingar.
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t'(*ns oniiiitninj;, att man med Hit utspridt ryktet \m\ rrsaii till

Berlin för att sa myck^^t angenäinarp »UVerraska det dauska hotvK.

Om man sålunda inom den diplomatiska verlden trodde sig

kunna försäkra, att Gustaf III misslyckats i sin underhandling,

sä var detta <iock ingalunda konungens egen mening, och &nnu

mindre var han sinnad att medgifva något sådant iuf^r sitt folk

och sitt råd. Straxt efter återkomsten från Danmark, den 9

HOV., aflät han till rådet don skritVelso, som (ioijor attrvfkt i
• • •

( iiistavianska ]Ki|»ju'n*n orh som upjilast<'s i radkamman-n <ii'ii

12 nov. lian talar hari om )>(|cn niira och oiinna vänskap, >om

allt mer och mor torenat mi«i med deu un^'o kronprinson alDau-
mark», on vänskap, »som liiror jionom sina följder bebada en ny

ställning i Norden», och anbefaller rådets medlemmar att i denna

^-igtiga sak »iakttaga en obrottslig tysthållighet». Tillika med-

delade han rådet underrättelse om Sprengtportens utnämning till

ambassadör. ^)

Så snart konunpen återkommit till Stockholm, skyndade han

att modiiola radot närmare iijtplysninLrar om den danska under-

handliniien. Detta skedtlo »len 2.H nov. i närvaro af 10 riksrail

orh justitit'kansl<'ren. koimiiL'eii förklarad»' nu, att han länue

varit betänkt att söka l»ryta det i>and, som sedan bytosfördrajiet

at 1773 förenade Hyssland och Danmark, ett band som länge

känts tryckande för den danska regeringen och gjort några af

dess medlemmar benägna att närma sig Sverige. Han hade sökt

skilja Danmark fran Ryssland genom att injaga det förra samma
Iruktan för Ryssland, som det hittills hyst för Sverige; han hade

ock sökt vinna danske kronprinsens personliga tillgifrenhet. Slut-

ligen hade han beslutit att genom ett personligt besök i Kö-

') Vid (}.'ijers frairi-italliiiiii: (III, "i. 18'J—91) äro nSgra htriktigantlcii att

gura. Kådet lick retlau d. 2 uov. kuuuugen» meddelaode om riMcplaiien (i bref

ftf 29 okt.). J. G. Oxenitjenift var icke konoDgen fö|jaktig till KupenhmmD.
Sehröderheiiiis hruf (s. 101. :i<>t.) kaii cj vara af d. '.>, utan måste vara af d. 18
nov. - I detta bref skildrar Schröderheim på sitt komiska vis rndt-ts miner

vid uppliuuia^eu af kuuuu^cus brcf frän Ilelaiugborg: MGrvf\t- liiclkc lauu »i^

äldtt ocb kinde grannlafreDheteu deraf. GrefVe Heimanaaon var blödif, baron

Liljencrantz mycket affecterad. öfver'>tathallarcn stolt med sitt cntkilda brcf i

bauden, rik^rädeu Stockeuatröiu, Falkeugreu och Kuiuel voro äjuka. Riksrådet

Oxeustjeroa lat påskina en hemsk oknnnighct. blandad med ain vanliga vanlighet.

RifctrSdet Fredrik Sparre var ej utan förundran. Riksrådet Bnnge tyckte» ima-

giiicra !<t-' hvad sviter on .••;idan visife vn! knniiat medföra för 14 eller If» ar

sedau. Riksrådet i''alkeDberg ät pii en skorpa och tjrckte» smäleende vilja förråda,

•laom sknlle han baft B. M:a nådiga fSrtroande af hela planen. Gtilve Waeht«
meister (justitiekanslercn) och jag betraktade denna illuatrt areoptg odl koano
öfv«ren«, att man bäat aer den ett atjrcke £rån bordet«.
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pfohanui göra slag i saken. Han voro mycket niijd hade med

det satt, hvarpa han der mottagits af hot' och toik, och med de

politifika resultaten af sin resa; »med ett (»rd, mycket var vnnnet,

isen bniten och granden lagd att göra bvad som återstår». De-

taUema af underhandlingen kunde han dock ej meddeki hela

rädet, utan endast ett ntskott af fyra rådsherrar; till medlemmar

i detta utskott föreslog konungen riksråden Bunge, Fredrik Sparre,

Oxenstjema och Ramel, hvilka alla R^nit varit hofkanslerer.

Pa utsatt tlciL' den 27 nov, saHinianträdde de t\ ra radshcr-

rariH' intor konungen; von Asp tVtrdc protokolh-t. Xu nu-ddelaih*

konungen utskottet en detaljerad Iteriitttdse om sin resa och sina

underhandlingar i Köpenhamn; det är samma herättelse, som

vid sidan af Bernstortfs blifvit begagnad tor denna tVn inställning.

Det är redan anmärkt^ att densamma företer vissa olikheter med
den danske utrikesministerns rapport, det är äfven visadt, hvari

de förnämsta skiyaktighetema bestå och huru några afdem kunna

förklaras. Det kan ej bestridas, att den kungliga berättelsen

lemnar jitskilligt att önska i afseende pä tiillstänclighet och klarhet.

I sjtdtVa verket kan det ej fiirundra. om en rapport, som en an-

^vari'_f minister a ämbetes vjiiinar attiitVer int"<u- i ii rt'<j''rini:. hvars

iiii tllfuimar reihm känna det luit\ udsakTiL^a af iinnit t. Mit'\ » r med

hänsyn till det faktiska torioppet mera noggrann, än ett nnui-

delande af en oansvarig monark, som i nåder gifvor sitt råd del

af en underhandling, hvilken han sjelf ledt och önskar framställa

i den gynsammaste dager. Konungen har skildrat förloppet sä

fördelaktigt för sig som möjligt och gifvit Bemstorifs yttranden

en allt för vidsträckt tolkning, Bernstorff åter har troligen i sin

raj»j»«»rt licjnLMiat mera beräknade och försigtiga nttryck än han

•jjort i vi-rkligheten. Pa detta siilt vilja vi tV»rk!ara vissa mot-

siL'»'lscr nudlan l»ada urkunderna. Det Inir ickf liiillfr h innas

oanniärkt, att protokollet af <1. 27 in»v. aidrii: IditVit Ju^tt iadt.

Sedan konungen slutat sitt fihvdrag, betygade de niirvarande

rikaråden »sin erkänshi ttir dess landsfaderliga omvårdnad att

lägga en sa hufvudsaklig grundval till Sveriges än större anse-

ende, (ijelfständighet och säkerhet», äfvensom sin «förundran öfver

det myckna K. M. på så kort tid uträttat och sättet, hvarmed

K. M. i sin vishet undanröjt mångfaldiga svårigheter, som före-

tett och ledt allt till sitt stora föremål». De begärde att få

i allmänna ordaiaii L'ifva de öfriira riksraden dol af hvad de in-

li.4iiitat, hvilket konungen äfven niedgaf. Följande dag, den 28

Digiti^ca by -Google



182 o. T. ODHNER. 22

nov., ui>i>|}i.ste utskottet intor det tVirsanilado rådet <'n skrift i

nänula sytto. Dm hotor det bland annat: »\\u säker vänska]»

upprättad emellan Sverige och Danmark, den oenighet u])i)hatv»Mi,

som så länge söndrat tvänne konungahus, dem blodsband och

egen fönnon alltid bort förena, de t7)r(iomars skingrande, aom

delat två så lika folkslag, men som, da de äro försvunna, lemna

Nordens äldsta monarkier frie att utan förbehåll öfverlåta sig

åt den vänskap, deras inbördes ställning g6r naturlig, äro de

höga föremål, som ledsagat K. M. i dess underhandlingar. Be
hafv^a beredt för Norden ett lika oväntadt som för Sverige jgag-

neligt ötVcrensstftmmand*' i ett nytt system, hvilket tordom omöj-

ligt genom inbr»rdes misstroende ej tordiat mindre än K. M:>

närvaro oeh vishet att grundlägga».

IntVtr det särskilda radsutskottet ansåg sig konungen älveu

böra föredraga en etikettsltäga, som uppstått i anledning af tirih.

Sprengtportens utnämning till ambassadör; det hörde till kon-

ungens egenheter att behandla dylika frågor liksom vore de vig-

tiga statsangelägenheter. Redan den 27 nov. hade han utförligt

omtalat, hnruledes danske kronprinsen bedt Armfelt frambära

hans bekymmer deröfver, att Sprengtporten såsom ambassadör

skulle tajia tVirsteL^H tranitTtr hans svaL'er. hertiuen af Auuusten-

l•urL^ och iiaiiN önskan, att ett undantag matte medi:it\a> t*»r

den seiiares räkning, ett undantag som konungen etter moget

öfvervägande och af politiska skäl ansett sig böra bevilja. Den
4 dec. meddelade konungen radsutskottet, att danske kronjirinsen

nu framstält samma anhållan med afseende på prins K.arl af

Hessen, som blifvit inbjuden till det danska hofvet. Da denne

prins visat sig Sverige tillgifven och af\'Og mot Ryssland samt

derför skulle kunna stödja Bemstorff emot det rysksinnade partiet

i Köpenhamn, sa vore det måhända politiskt klokt att tillmötesgå

äfven denna niindi e vii I iii iindade anhållan. I en skrifvelse till

tianske knmpiinscn af den H dec. tramstälde kttnungen sina be-

tänkligheter ' ), men slutade n»t d att iifverlemna saken at kron-

prinsens eget skön. Amba.ssadiiren tiek dock befallning, att sa

snart någon annan makts ambassadör i Köpenhamn ville göra sin

rang gällande, skulle äfven Sveriges återinträda i sina tör tilltKUet

nedlagda rättigheter.

M »Sventka rld«t«, heter det bland nnnnt, »såg ogerna min förra eomplai-
«ance; denna corps ir mycket no|;a om sin och rikets värdighet, den skulle ha

gjort fön-stitllninsrnr mof mitt beilut, om jag ej alU från böljan g«Bom miu faatliet

vetat imponera pä deDSummau.
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Iiiinn«'(i slutadt' dv uiult'rli:iii(llini;ar, som stodo i omedelbart

sainltand med (itistaf lll:s danska resa. Kouungen tillskickade

<rAII»edyhIl tuilmakt att fortsätta underhandlingen om alliansen,

han inbjöd danske kronprinsen att på sin tillämnade resa till

Nonse nästa är liesöka det svenska hofVet^ han behandlade med
l^trfkommande artighet Danmarks envoyé och alla danskar; men
det oaktadt skred underhandlingen ej ett steg vidare framåt.

IM danska hofv^et hade tydligen fÄr denna gång sagt sitt sista

ord i fraiian. HiiriUver kan man i sjeltVa verket icke billigtvis

t(>niii<lra siij. Den varma viinskap. som nu sa plötsligt och med

sådan itVer jiatrugades Danmark tran svensk sida, kunde t-j an-

nat än förefalla något misstänkt etter hvad som tVirut tilldragit

Det var ej mer än fyi-a ar sedan Gustaf III med samma
ihrer hade sökt vinna Ryssland pä Danmarks bekostnad och

^l»rånga den rysk-danska alliansen i syftemål att sedan angripa

Danmark och beröfva det Norge. Och om man äfven velat

dömma denna tilldragelse och anse den såsom en öfverilning, sa

kände man \iå danska hofvet allt för väl Onstaf 11T:s holstein-

Ifottorpska tiinkc^iitt, han.s ärfda ovilja mot Danmark, tor att

rätt luriita s\\r en sa hast II' omviindrlsc Det hade fran dansk

svDpunkt i<*ke ens varit väiltetänkt eller fr)rsvarliirt, om Danmark
uppoHrat den mångåriga och nn-d alla sina obehag dock i viss

mon hetrvfirgande ryska förbindelsen för en allians med en mo-
nark, hvars ifrigaste önskan var Norges tlirvärfvande och som
^elf förkunnade den mera praktiserade än godkända grund-

Mtiien, att »la bonne foi des souverains doit étre subordonnée aux

drconstances».

Härmed vilja vi dock ingalunda hafVa sagt, att Gustaf III

i sin iinderhMndlini: icke menat det uppriktig med Danmark, att

hela hans jM.litik vid d«'tt;i tillfälle varit grundad ])a förställninii

<»<h hedräjieri. Hans inrotade ovilja mot Danmark var visser-

liL'Hii icke öfverv annen — det visade sig häst ett ar derefter vid

<l t danska anfallet, da oviljan gaf sig lut^ i all sin styrka.

Men han hade för ögonblicket qvätt detta groll med samma
låtthet, hvarmed han vid mänga andra tillfällen förstod att under-

ordna sina personliga känslor under omständigheterna. För till-

ftllet var Rysslands tillhakaträngande hans angelägnaste syfte,

för detta stora mål uppoffrade han sina sympatier för Frank-

rike, sina antipatier mot Fhijjland och sin gamla ovilja mot Dan-
mark. Det kan ej uekas, att det ligger uagot storslaget i den
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plan, som förde konangen till Köpenhamn 1787. Han tänkte sig

utan tvifvel en politik af ungefår samma syften som den, hvilken

kort derpå sattes i systom af den preussiske ministern crefVe Hertz-

ber^, uwn en jxilitik at" vida dristi^ar^' <h ]i nwv utpräLdaili otiV-n-

siv natur. Han ville liiUla ett mäktigt tiirlumd emot KysNland;

såsom aktiva medlemmar i <]etta fiirbun*! tänkte han siir Tnrkict,

Sverige och möjligen Polen, Preussen och Kngland skulle hälla

Rysslands bundsforva iidt kejsaren i schack och understödja <le

krigförande med subsidier; syftemålet vore att npprätthåila Eu-
ropas jämvigt, rädda Turkiet från undergång samt betrygga Sve-
riges ställning genom Rysslands försvagande och tillbakaträn-

gande från 1743 års gräns. Den första länken i denna stora

kedja var det turkiska kriget, den andra skulle blifVa Danmarks
skiljande fran det ryska fJirhnndet. Dn niist skulle det jireussiska

liofvet vinnas fnr (iustafs planer, tnditien ijenom peiMmliL' un«h r-

handling i Uerlin; med Ihigland hatle n'(lan under vistidson i

Köpenhamn förbindelser iniedts u^eutun underhandlingar emellan

von Asp och encelske envoyén KHiot oeh efter återkomsten

irån Danmark utfärdade konungen i Helsingborg instruktion for

Lars von Engeström att från Wien afgå till Var^ava och göra

sig underrättad om Polens lust och förmåga att deltaga i ett krig

mot Ryssland*).

Det var alltså injzalnnda storhet i tanken och omfattning i

vyerna, som fattades Gustaf lll:s jdaner vid detta tillHilh' lika

litet som eljest. Men hans i)laner saknade tyvärr en annan

egenskap, som är i j>ulitik»'n af ännu str>rre hetydidse, de saknade

»len säkra LTund, som kan vinnas endast izenom noggranna be-

räkningar, stadig hänsyn till verkliLdn*tens kraf samt ett tåligt,

ihärdigt arbete. (lustaf III kunde aldrig glömma, att Sverige

varit en stormakt, kunde aldrig lära sig inse, att dess stormakts-

tid var oåterkalleligen förbi, utan trodde sig kallad att lika väl

som 1600-taIets konungar spela en ledande roll i Europa. Hvad
i<om fattades i verklig makt, det trodde han sig utan svårighet

kunna ersätta ijenom konihinationer mera fyndiL'a än tillför-

litliira, och de liinder, scnn fiamstälde siu, sag han ej (dier ville

ej >•'. De itetänkliiiheter, som skull»' möta hans fr>rslaii i K»"»-

penbaiuu, trodde han sig med ett slag kunna häfva, de langa för-

beredelser, som erfordrades för att förmå Danmark att ändra

'} Härom 8C Gustnv. Papperen, III, 2, 9. £04.

^ L. Ton BngeatrSmt MIubch, otg. af E. Tegnér, T, t. 111.
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>yslein, viilc han ej umNTkasta sin, 'uh da nian räckt<' honom

ftt finger, trodde han siy redan hatva hela handen. Man har

vanligen uppfattat hans beteende efter besöket i Köpenbanin sa,

att han ^elf irke mycket trott pa den nya vänskapen, att han

endast velat slå blå dunster i ögonen på sitt folk och sitt råd.

Detta år dock att misskänna Gustaf III:s handlingssätt. Han
hade verkligen å Bemstorffs sida rönt så mycket tillmötesgående,

så mycken sympati fÖr sin person t>ch sina förslag, att det fÖr

hans liflijra sinne blef en lätt sak att öfverhoppa den hinara

väL', ^oin ännn at<'rstod till niah t, orh anticipera fiirluindet såsom

redan sintet. M;\u Ihm- derför ej tro, att han villi» iuMlra-ja sina

fi*»rtro£rne, da han under den henili»ia kriirskonsdjen jia Ha;:a

jan. 1788 förklarade sii; >dia iz.jort de lika kraftiga som lyckliga

demarcher emot det danska hofvet, hvarigenom detsamma satt

sig närmare tillsammans med Sverige och i samma mon jämkat

Mg ondan det ryska förmynderskapet, hvilket allt, ehnm det icke

frenom tydliga ord vore exprimeradt, ändock nog påtagligen af dem
både tänkt och ment i den aflemnade skriftliga art»; man bör

pj häller föreställa sip, att han med ofJirsvarliL^t lättsinne vid

n'ska kriizets nthrott Idottat Sverisjes siidra oeh vestra iiriinser

pa fiirsvarare, duiru han motsett <*tt anLTepp fran <lanska sidan.

Han lefde vorkli^'en liinLie i den illusiun, att Danmark ieke skulle

aopipa Sveriire; han hade i Köpenhamn Öfvertygat sli om. att

det r\sk-danska ftn bundet ej var af offensiv natur, oeh hoppades,

att det danska hofvet skulle betrakta hans ryska krig såsom han

tjelf ansåg det, såsom i verkligheten ett försvarskrig, ,och be-

sagna sig häraf för att slippa fiillgöra sin förbundspligt mot Rvsr-

land. Han trodde nn liksom ofta, hvad han ifrigt önskade.

Men Gustaf TIT var ej den ende, hos hvilken den Köpen-

hamnska underhandlingen »'fterlemnat illusioner. AtV«Mi Hi-rns-

torff, den luirne, Ix-räknande |Statsmanin'n, har ieke L'att fri fran

missräkningar. Man tinnrr af hans enen, liksdui äfven af d'AI-

l>edyhll8 berättelse, att han varit intHL'«'n af k(>nunL'ens \ innajide

penonlighetf och troligt är, att han d(ds i fiiljd deraf dels t<ir

att försona konungen med afslaget har vid underhandlingen be-

lagoat sig af uttryck, som varit egnade att missleda. Konungen

uftr till och med det yttrande af Bemstorff, att så snart Ryss-

land gåfve Danmark en anledning att anse traktaten bruten, vore

danska hofvet fördigt att nnderteokna det föreslagna förbundet.

Men a andra sidan var Bernstorlf också intagen af sin egen
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jM^rson och hyste en hr»» tanke oni sin diplomatiska konst (»»-b

(»fveitalniiufsfVirniajra. Han tro<M«' siir ha Ivckats i sitt Immuö-

(lande att nnistänima koniiiiizt ii L^tnt emot Ryssland, att luifiia

hans krlLHska ifver och gitVa haus planer en annan riktoing.

Han letde derför i den tron, att »denna tidpunkt, städse minnes-
värd i rikets annaler, icke allenast icke skalle gitVa upphof at

nya oroligheter, utan tvärtom befiUta Nordens lugn». Det skalle

ej dröja länge, innan han tbgs ur sin villfarelse.

De planer och underhandlingar, som vi hår skildrat, blefvo

utan nauon politisk betydelse, utan varaktig frukter för Norden.
J)e voro för tidijzt l>raL'ta a lume; de kunde ej L'erna lyrkas un-
i\vY »11 konnui; med (instaf Tll:s politiska riktninu orh fr>n—

^acnden, de kunde ej liäller lyckas, sa län>!e Danmark sai: sin

största säkerhet i nära tbrbindelser med Ryssland, toriändelser

h^^Ika oaktadt sin defensiva karaktär likväl voro riktade mot
Sverige och utgjorde en ständig fara f<5r detta land. Likväl ftro

dessa underhandlingar ingalunda utan intresse eller betydelse för

Nordens och för Gustaf in:s historia. De intaga ett icke ovig-

tigt rum bland dessa förberedelser och försök, som småningom
banat väg för en uppriktiL' torsonins emellan Nordens länder:

de liMiina ätVen hidraL' til! konuuL' (rustaf lll:s karakteristik och

sprida ljus hade TdVer hans politiska ])laner och hans sätt att

L'a till väu^a vi<l deras utförande. Och om det än är sant, ;itt

drssa uuderbandliniiar hvarkeu voro väl torheredda eller efteråt

fullföljdes med klok heräknimi, sä torde dock ej kunna nekas,

att de iinder besöket i Köpenhamn leddes på ett sätt, som vit-

nar om en ej ringa grad af diplomatisk skicklighet. Den mot
konungen afirogt sinnade d*Albedyhll, som var hans förnämste

medhjelpfure, uttalar den mening, att »utaf alla högstbemftlte

herres negociationer pa utländsk botten det torde vara denna,

han fört med mesta förstand och värdighet».
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Bilaga.

Heml. Protokoll ötockholiiis J?lott Tisdatren den 27 No-

vember 1787. Hos K. Majestät närvarande herrar Rikseni? råd

gref Bunge, friherre Fredrich Öparre, gref Oxeostiema, friherre

Ramel.

På nAdigste befallning inkallades Presidentsekreteraren v. Asp
itt föra protokollet.

Sedan konungen öpnat det förseglade convolntet, livarati alla

till danska ärendet hörande handlingar förvarades, behagade H. Maj:t

efter data företaga det ena efter det andra för att uttyda anledniu'

game till hvar och en särskilt.

K.. Maj:t ingeck likväl förut uti en omständelig beskrifning

om hvaH som tilldro? »ig vid dess första ankomst till Köpenhamn,
och huruledes 11. Maj:t kort efter anländandet till slottet upwak-
tades af statsmiui^treii for utrikes ärenderiie t;ref BcrnstorIT, med
hrilken H. Maj:t först i kronprhilsens af Dannemnrk närvaro hade

ett samtal, i hvilket forestältes dem bagge, huru hög tid det var

•tt hifva de gamle fördomar emellan svänske och danske folkslagen,

kramtaf Ryssland sig betjänt att vicka missförstånd dem emellan

och derigenom betaga desse magter den independanoe, som natur-

Hgen tillhörde bigge riken; p& hvilka fördomars undanrodjande man
otnn dröjsmål ))orde vara betiinkt, då nftrvarande oonjunctur i Europa
deitiU företedde ett tillfälle, som, om det släptes utur händeme, svår-

hgen stode att återvinna.

fnder samtalet hade K. Majrt till gref Bernstorff visat kron-

printsen j-iisom fien, hvilken i sjelfva värket var att anse sAsom

'iTi*Larnes konung och som den. på hvilken deras hopj) att af-

ssudda sig ett förhatidifrit ok eijenleligen var bygdt. Det ena med
det andra hade gjordt eu värkan, som var synlig; och då genast röjde

bonprintsen, det han öfver Rysslands tyngande herravälde redan

ison sig sjelf hade npfattat ett missnöje, hvilket mera och mera hos

konom tillväxte, alltsom han leddes att redigare se sammanhanget
ock följdenie deraf; samt förmärktes äfven tydligen att gref Berns-

torir ingalunda förgätit, det han år 1780 genom Rysslands stämp-
fiagar drefs ur danske ministeren.

Uti ett senare och enskylt samtal med gref Bernstorff samma
»ftoo yttrade denne statsministre pa ett utmärkt s«tt "in tillgifven-

^tt for K. Maj:t personligen och för Sveriges interesae, med åstun*
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dan att se Sverige och Danneroark uti en nära förening. Han för-

klarade tillika, bura Baimeinark ej atinat begärte &n att bibehålla

fred med sina grannar, men röjde derunder, att ett af deaa hufvod-

syftemål rar att draga Sverige och England ifrån Frankrike. K.

Maj:t hade demppå vidrört don förening, som i äldre tider varit emel-

lai\ Sverige, Panneroark och Norrige, men derjamte visat de fel,

som lÄgo i Cahnare-unionen, hvarigenom densamma i stället att

häfva hat och afund folk'ilnc:cn emellan nödvändigt skulle öka dem.

Tidrr och omstruidiirhetir voro nu o^anskn olika: en nära sliij^tskap

emellan hä^^Ljc koimni^ahusen, svan>ke kronprintsenf crkiirida arfsrätt

till flanska kronan, bä?ire rikens ^emensainnia liehol' ixtt understödja

hvarannan emot en granne sådan som Kyssland, Sveriges reserverade

pretention på HoUtein m. m. voro omständigheter, som borde göra

Dannemark npmärksamt på sin egen ställning och på sina beslut

i närvarande stund, samt å ömse sidor gifva anledning till förtro-

Hghet och det bästa förstånd desse magter emellan, då K. Maj:t å

sin sida erböd upphäfvandet af hela dess påstående på lTol<tein,

om Dannemark upriktigt utfåste j^ig till hvad som kunde förvissa

Sverige om säkerhet emot Ryssland. Sedan detta förntgådt, hade

K, Maj:t framtagit det utkast, som var i Ix-redskap till en famille-

forening (l.it. A)M einellaii Sverige och DaujuMuark, der konungar

af Oldenbur^ska huset hesutto hiigge throuerne.

K, Maj:t aninärkti: luirvid till hrr Kiksens rnd, hnruledes han

under hela detina underhandling, sä ofta som ske kunnat, erindrat

danskame sitt ursprung från oldenburgske huset, dels att de skulle

besinna, hvad följder det kunde haf^a för dem att vägra förening

med en regent, hvars son en gång kunde blifva deras konung, dels

för den innerliga vördnad bättre och sämre af danska nationen bara

för oldenburgske huset, som gifvit dem slora regenter. Efter ett

långsamt genomläsande af detta utkast tillkännagaf gref Bemstorff

ett fullkomligt instämmande derntinnan för dess cnskylta del, men
vttrad(! tillika dess ästundan. att Rvssland uti f()rbundet mätte in-

tagas; till förekommande hvaraf K. Majil iniedifrtid iiK-d flit Intit

inflyta ...§om inbr)rdrs garantien bundstorvauflterne t-mcllan af lutherska

läran för att sätta sädaiit utom all fräga. Hr R. R. friherre Ramel
understältc härvid i underdånighet förbigångsvis, om icke en .'>:djc

magt, som vore lika nära befryndad, kunde aeeedera till en dylik

familleförbindelse uti det politiska af dess innehåll, med undantag
af hvad som rörde den antagna religionens bevarande. Men härom
var nu mindre fråga, sedan gref Bernstorif, lAngt ifrän att invända

emot denna artide såsom hinderlig för Rysslands intagande i för-

bundet, funnit ?ig deraf besynnerligen npbygd; orli hade K. ^[aj:t

i synnerhet hvilat sitt pn-^taende om lvy<-land«« uteslutande derifrån

uppii faran att förena sig med en uiai;t, hvars regent betant sig uti

''TI sa precaire ställning, att en enda man af 1'reobrn^^inskyganlet

kunde väcka en revolution: hvarjämte konungen tillagt, att det utom

') Bilavorua saknai.
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dess vore crkändt att, sådan som stallninjren fuiellan Hyssland ocli

Svt'ri'_''' nu var, Porten ej annorlunda kunde anses än såsom Sven-

f^ta naturlige allierade, och att ett förbund i närvarande stund eiuei-

laii Sverige och Uvöbhind omöjligen annat kunde iin förefalla tur-

kame saaoiu ett förrådande af deras interesse, oeh uphufva det

(ortroende de altid haft och borde hafva for Sverige; i eu stuud dä «

det •Barare till Sveriges förmåti borde beftatas, aom .denna magten
kan bända var den enda» aom nu fant aig i belftgenbet att kunna
tbffa dem fred med Eystland. Fråga upkom aedermera om be-

skaffenheten af danaka conseillen och aom far Schack Batfaloir var

ledaren af ryska partit och nödigt var att söka förmå honom att

inse shkerne efter förevarande ändaraäl, blef öfverenskorarait, att K.

Maj:l sjelf skulle tala med honom i detta åmne. Samma dag hade

ock K. Maj:t ett samtal med hr Schack, hvaruti denne med ali-

miinua ordasått förklarade sin nstundan för viinskap oeh enighet

emellan Sverige och Dannemark, samt betygade beredvillighet i hvad

uppå honom ankom att befrämja ett förbund desse magter emellan

;

loen yrkade uödväudigUeten, i aoseende till förut ingångne forbiu*

deber, att Byaaland deruti måtte intagas.

Imedleitid voro liknelseme vid denna dagens conferenoer sådane,

ttt nog anledning var att förmoda, det Dannemark utan långt be-

tiakande akuUe ingå i saken aldeles efter K. Maj:ts önskan.

Dagen deruppå om morgonen war conseil; efter hvars slut kron-

printaen inkom till K. Maj:t och med honom hade ett enakylt sam-

tal ifrån kl. V4 på ett till V4 tre. Vid dess första intrade mark-

tes eu ledsnad hos honom af eu, som fant sig contrarierad i något,

som låg honom om hjärtat. K. Maj:t förestalte honom då dess

ålisrganden såsom konung. Dess varkeliga niodestie hindrade denne

licrre alt tamiliarisera sig med termen och förmådde honom att

flere gånger falla K. Maj:t i talet och säga wmais Je ne suis pas

loi». Sådant bindrade honom imedleriid ej att ingå i sjelfva saken.

Hvad miat på bonom värkade var, att K. Maj:t frågade, bvad slut-

ntier han trodde skulle dragas deraf, att Dannemark ej utan låf

if Ryssland skulle kunna ingå ett familleförbund med en magt, hvars

koBong sjelf kom och erböd dem detsamma; samt förestälte honom,
baru orimelig och nesUg en slik dependaoce voro, tilläggundes, att

K. Maj:t fullkomligen insåg allt, hvartill kronprintsen af Dannemark
kände anse sig fiirbunden efter tractatens innehåll. Sådana serupuler

«oro att respectera vid IS ar, men skulle vid en ålder af 27 gifva

konom en ridicule. Ku slik delicatesse vore berömlig oeh en sk\l-

^gbet emellan enskylte personer, nn u dess nogaste iagttagande,

Stan urskillning af omständigheter, stater emellan vore utt förråda

keU folkslags valförd oeh bestånd. Sådant yttrades ej nu i afsigt

tt han akulle uptaga det eller svara deii. Man ville ej sur-

pitanera honom, utan endast gifva honom ämnen att tanka uppå,
hfilka dess ålder och erfarenhet ej ännu torde hafva företedt:

nien han vore prints och han kunde ej annat än känna sanningen
af allt detta, samt att större delen af de svårigheter, som emot
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föreningeuB ingående blifvit framkastade, vore les avis timides d*un
conseil.

Då K. Maj:t sedermera lämnade sitt rum for att inträda uti

det, hvareåt kon^l. famiilen försHiulades fore niiiltiden, fant hau till-

fälle, medan det väntades på uukedrottningeu, att taga arfprintseu

Fredrich afsides och då i kårthet uprepa det hafvudsakligaste af

hvad redan vta sagt till kronprintsen, samt deijåmte yttra hvad pa

en gång borde smickra bonom oeh låta bonom känna dess åliggan-

den för Dannemarka sjelfstindigbet såsom ar^rinta till detta rike,

med upmuntran att understödja saken i eonseillen på det krmftigaate.

Konungen erindrade bonom ibland annat, huruledes ban långt fore

detta, innan kronprintsen inträdde i danska eonseillen, varit den
som derstädes med värdijjhet oeh den förste af alla yrkat Danne-
marks sjelfständiphet och den försi^tip^het, som borde i ag-t tagas

att ej underkasta sig ryska oket. l);i lian numera ägde en son,

hvilken nast honom sjelf var närmaste arttagareii till kronan efter

kronprintsen, som ej ännu ägde någon åtkomma, vore auleduiugeu

så mycket större att fortfara uti ett med dess höga börd så öfver-

ensstammande tänkesätt.

Uti ett sedermera med printsen af AngaateBbnig bålUt samtal
märktea nogsamt att denne ftirste war inblåst af Scback Ratblow.

T nder allt detta war baron Albedjbll afsänd till statsministren

och förste generaln af danska krigsmagten berr Hut för att med-
dela honom innehållet af K. Maj:ts föreställningar och propositioner,

efter 11. Maj:t ej sjelf kunde inlåta sig med denne general, bvilken

ej känner annat språk an tyskan.

Om aftoiu-n var eonseillen åter församlad, hvilken består af

åtta ledamöter. Ibland dt in voro kronprintsen, arfprintseu Freiierieb,

gref Hernstorff och general Hut af den tankan att geua£»t iugå
tractaten och sedermera derora underrätta Ryssland, men de aadr«
fyra, printsen af Angnstenburg, Scback Eatblow, Stampe ocb Uoaen-
kranta af den meningen, att man förut borde fråga Ryssland till

råds, enligt de med samma magt ingångna förbindelser.

Då således meningarne Toro Uka delte och rcgementiforfatt-

ningen ej i slikt fall lämnar votum decisivum åt någon» var Tid
detta försök ej något vidare att tillj^öra, men eonseillen, som icke

dess mindre var angelägen, att K. Maj t ej skulle återresa till sitt

land missnöjd, öfverenskom inom siu:, att »jrcf Hernstorff skulle

såsom ifrån II. danska Maj:t afsändas att ä konungens iless herres

vagnar erbjuda konungen af Övt^rige en dceliiration, som skulle inne-

hålla de fullkomligaste vnnskapslursäkringar, med all den förbindelse

å Dannemarks sida till enighetens befrämjande bägge riken emellan

och till ett gemensamt godt förstånd till bägges samiUta aäkerhet,

som H. STänska Maj:t med den föreslagna tractaten påsyftat. Der»
tiU ansågo de sig berättigade, efter tractaten med Ryssland endast

förbehöll, att intet förbund utan i samråd med denna magt af

Dannemark skulle ingås, men ej deruti något förbehåld var gjoidt

emot en dylik, ehuru formeiig, declaration.
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Under ett låu^t aamtal, suiu vid gref Bciii5>toi tTs ankomst till

K. Maj:t njielöU med denne statsministre, i hvilkei han till ursagt

d couseillen:: vagnar gjorde gällande Dauuemarks lörbmdelser emot
Bjrsslaud, sade han ibland annat: A>Si celoit seulement une autre

iiue oeiCe Impératrice, å qui noan devona le Hol8tein«i och ondföU
hoDom tillika, att traetaten emellan Bysaland och Dannemark inne-

bir i bandelae af krig en hjalpaftndning af 6 krigsskepp och 4 fre-

gitter tamt 500,000 riksdaler i subsidier.
.

K. Maj:t låt gref Bemstorff då känna, horn danska conseil-

leas temporiserande råd antiogen skulle bårukämma och förlora den
unga krouprintsens caractere eller kunna sätta ledamöterne sjelfve

med tiden uti ett drygt ansvar; frågaudes honom hvad värkan han

val trodde det sknlle kunna göra, om, i händelse af ett krig emel-

lan Sverige och Dannemark, hvars utgång äfven så väl kunde blifva

till det senares nachdel som förmån, om danska folket tinge om-
itåDdelig del af det förbund, kouungeu af Sverige nu sjelf erbudit,

oek af aUt hvad nd detta tillfålle förefallit.

Gref BernstoriT, rörd af de föreställningar, som fgordea honom,
kunde ej mera an försåkra, huru mycket hvad som nu häudt var

enot deaa enakylte önskan, men att det ej stod i desa magt alt

för det närvarande vinka ändring derutinnan.

Kårt derefter hade herr Schack Kathlow företräde hos K. Maj:t,

Qti h vilket han nyttjade alla möjliga ordasätt att uttrycka sin önskan
att hafva kunnat bidraga till det föreslagna förbundets ingående,

men repeterade hvad gref Bernstorff fcirut sagt oin forbindelserne

med Ryasland; med tilla^o^iiing att utom denna svårigheten vore

DauQcmark sä beredvilligt att inga det nu föreslagna förbundet, att

bao kunde försäkra, i fall K. Maj.t öfvertalte sig till Kysslands in-

tågande derutt, det danaka håfvet med nöje skulle lämna fuUmagt
till konungen af Sverige att för egen oeh Dannemarka räkning sjelf

ed keysarinnan negociera om denna traetat.

K. Maj:t lämnade honom na del af ett utkast till en declara-

tioD, den U. lfiy:t varit sinnad att afgifva till danska hafvet, antin-

gen traetaten kom att äga rum eller intet, och hvarå han då för-

UDtade sig ett derraed instämmande svar. Detta var det enda
dokument, som under hela denna tiden kom uti någon af danska
ministerens händer och blef dem en anledning till den declaration,

Kvilken konungen i Dannemark sedermera lämnade K. Maj: t och
brarigenom i stället fur en traetat, som inneburit motsvarande för-

bindelser för bägge, Dannemark nu å sin sida allena utfäste sig till

dsa fulikumligasta förening med Sverige uti starkare ordasätt än K.
M^:t någonsin ämnat begära. Imedlertid hade konungen sagt till

b 8chad[ äfven aom förut till gref Bernstorff, det han ej ännu
ville anse denna saken (nemligen i anseende till traetaten) aäsom
•iatligen a%jord.

Detti var torsdags afton, och konungen gjorde dess föresats

bekant att resa frän Köpenhamn nästföljande lördagen.
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Danska regeringen, villrådig om bältet, meu ense i föresatseii

ult göra något att tillfredsställa K. MHi:t, höll täta conseilier, frc-

dageu coaseil och kfveu lördags morgun kl. 6.

Imedlenid hade kooungen afsändt ministren barou Albedyhll

till gref Bernstorff för aU af honoin fordra, det något uttijekdi-

git måtte inflyta uti den till&mnade deolarationen, hvarutaf man
med visshet måtte kunna sluta, huruvida den igenom traetaten emel-

lan Ryssland och Daniiemark utråstu hjålpsindning kunde vara syf-

taude på Sverige eller ej. Gref Bernstorff erbod, att K. Maj:t

sjelf skulle dictera denna dtclaration, men H. Maj:t afböjde sadaut,

och förbehullt i'ig endast att inuau uuderskriften se utkastet dertill,

bviiket blef i akt tagit.

öviirigheten att uti konungens af Dannemark allmänt käuda

olyckliira tilUtånd erhålla underskrifter gjorde uitijot uppehäld, och

K. Maj:t updköt sin afresa till måndagen den 5 uov. Imedlcrtid

blef öfverenskommit, att, till förebyggande af alla utspridelser i fram*

tiden, som skulle denne aote blifvit konungen af Dannemark hemli-

gen aftvungen, den ej allenast af dess statsministre skulle contra-

signeras, utan ifven genom kronprintsen å dess herr faders vignar

tillstillas H. Maj:t; hvilket ook skedde på Cronenburgs slott, ons-

dagen den 7 nov., dagen före K. Maj:ts öfverfart vid sundet. Declara-

tionen är bilagd sub Ut. . .

Att konungen under dess besök till änkedrottningen och vi-

stande hos henne pji Friedensburgs slott med st raphiraerorden deco-

rerade sin herr bviiger arfpriutsen Fredrich. derom erindrade K.

Maj:t de närvarande herrar Uiksens rad att de redan hlifvit under-

rattade genom bvad H. Maj:t i rådets pleno den 23 inuev. öfver

detta ämne i allmänhet yttrade, äfveu som då likaledes blifvit om-
rordt, hvad synnerlig föguad detta vedermale af K. Maj:ts aktning

ooh vänskap hos bemålte furste upvåkte.

Storm och svårt våder hindrade öfverfarten från Helsingör till

torsdagen den 8 nov., då K. Maj:t åtföljd utaf kronprintsen af

Dannemark anlände tidigt före middagen till Helsingborg. Konun-
gen lämnade då ett ej obetydligt prof af sin vänskap för kronprint-

"^en af Dannemark och af sitt förtroende till Dannemarks försäkrin-

gar, da han LT^iiast eltei landsligningen sjelf förde bemälte krou-

priiits till Landskrona fästning oeh derjamte tillät ofverbefäihafvande

generalen af hela danska krigsmagteu hr Hut att tillika bese alla

arbeten dersam mastades.

Så sDsrt K. Maj:t efter danska priotsens återresa, som skedde

samma dag emot aftouen, lldt någon mera ledighet än hela den
förflutna tiden, författade H. Maj:t en contradedaration (Lit. . .) till

konungen af Dannemark, med hvilken öfverste kammaijttnkaran fri-

herre Armfeldt affärdades till Köpenhamn. Vid samma tid var

danske generalmajoren Haxthausen afsänd ifrån Köpenhamn med ett

bref till K. Uuy.i ifrån kronprintsen af Dannemark, författat uti de

mäsi vänskapsfuUa ordasätt.
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Ufad Boni tilldrog sig vid friherre Armfeldts ankomst tili Kö-
penhaDn, medelst dess utnämnande till riddare af Elephauterorden,

kunde ej annorlunda anses än som en publique? demonstration af

Dannemarks fJirändrade tänkesätt. Största beviset dera vore de nt-

låtelser och falska herättt^lser, som af ryske beskicknin^arne här och

i Dannemark utspriddes, och de påstÄenden, hvilka vid första bit-

komna rycktet derom af grefve Razumovsky blifvit gjorde, att en

«Uk sak var aldeles omöjlig.

Gref Berostorif hade utom dess försikrat K. Maj: t, att t&nke-

siltet inom danska eonseillen m nu sådant, att så snart Ryssland

gUVe Bannemark en anledning att anse traetaten bmten på lyska

sidan, så vore danska håfvat färdigt att underteckna det afK. Maj:t

BQ foreslagne förbundet.

Till bibehållande af ett så mycket större in^tel; vid danska
båfret hade K. Maj -.t funnit för jrodt att med ambassadeurs credi-

tiver förse dess förut der resideraitde envoyé friherre Sprengtporten,

och hade H. Maj:t. att så mycket mera förbinda sia: danska hafvets

trkäntsla, dervid forklaradt, det K. Maj:t ej fordrade, att någon
reciprocitet i detta fall å deras sida skulle följas.

Den besynnerliga vanskap kronprintaen af Dannemark hyser

ftr sin svåger printsen af Augustenbnrg hade förmådt honom att

till baron Armfelt vid dess beskiekning till Köpenhamn yttra ett

ilsgs bekymmer der5fver, att genom friherre Sprengtportens utnim-
Bsnde till tmbassadenr han aknlle komma att vid alla tillfällen un-
der en dagelig sammanlefnad taga steget af denne dess svåger. Han
hade tillika erkändt, huraledes han till ändring i hvad etiquetten i

slikt afseende föreskref ej ägde minsta rättighet att åberopa, men
anmodat friherre Armfelt att på ett sätt, som ej kunde stöta K.

Maj:t, insinuera, huru högt han skulle tiniia si^r förbunden, om H.
MsjH härutinnan ville göra något undantag i anseende till printsen

if Augustenbiirg. Detta var en sak, som forsatte K. Maj:t i myc-
ken förlågenhet. Dess vänskap för kronprintsen af Dannemark och
dess rirklige benigenhet att göra honom till viljes, den modestte,

Bed hvilken han Iramstållt sin åstnndan, hoppet att genom en sådan
eftergift emot printsen af Angustenbnrg vinna denne ledamot af
coDseillen, hvilken förut hållit sig vid ryska partit, voro skäl, som
talade for villfarighet ä kronprintsens b^åran. Å andra sidan var
dea stora betänkeligheten att ej derigenom lämna andra håf en an-
lednincr att tillvita K. Maj:t eftergift af en konunp^slie: rättighet

och öpna dörren för franska håfvet till reclaraation af en lika

eftergift emot printsarne af Bourbonske blodet, påståenden, hvartill

franska håfvet wid flere tillfallen röjdt stor hug, men som altid

luttills blifvit afböjde. Efter nogaste öfvervägande utaf hvad som
i denna saken var att anse såsom mot och med, beslöt K. Maj:t

«>t limpa sig efter kronprintsens önskan oeh derigenom än mera -

<ika dess förbindelse, men vidtog tillika en utvig att genom det
vilkofiiga sitt, på hvilket det skedde, förekomma all den nttydning,
«oa eljest kunnat göras till en eftergift af rättigheter till förfång

aUL nd»kri/t t88U 13
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för K. Maj:ts värdighet. Konuugen nyttjade vid detta tillfälle en

den vunskapsfuUaste och förtroligaste procedure, ocb som kan hända

var utan efterdöme, i det H. Majit jämte ett tranasumt af dess

redan utllrdade höga instraction för amVaasadenreB friherre Sprengt-

porten, bestående af . . som föreskref hvad han i anaaende till

piintsen ef Angnstenburg hade att i agt taga, tillika einde under
cachet volant dess förnyade höga skrifvelse till bemalte ambasaadeor
med befallning om hvad som nu var att följa i anseende till etiquetten

med denne prints, efter det vilkorliga begifvande, hvartill K. Maj:t

af personlig vänskap for kronprinsen af Dannemark låtit sig förmå;

med anmodan till bemälte furste att, sedan han öfverenskommit med
gref liernstorlT om saltet till värkställigheten af det ena och andra,

sjelf låta meddela friherre Spreugtporteo detta K. Maj:ts bref och
befallning.

Huru^tor kronprintsens fagnad varit vid undfåendet af H. Maj:ts

skrifvelse, var l&tt att förestilla sig.

Konungen hade &fren str&ckt sin omtanka derhin att sjell

föreskrifva dess ambassadenr den note till främmande ministteme,

hvilken han efter dess audiencer hade att afgifva till förekommande
af de falska intryck desse eljest af okunnighet om sammRubanget
genom deras beraUelser kunnat gifva sine båf rörande beskaffenheten

af den complaisance K. Maj:t på kronprintsens af Dannemnrk
anhållan visai hans svåger printsen af Augustenburg. Formulairet

till denna note (lit. . .) var äfveu inneslutit uti åfvanssgde öpue
bref till friherre Sprengtporten.

De närvarande herrar Uiksens råd, upfyldc af töruudran öfver

det myckna K. Maj:t på så kårt tid uträttat och sättet, hvarmed
H. Maj:t i sin vishet nndanröjdt mångfaldiga svårigheter, som före-

tedt sig oeh ledt allt till sitt stora föremål; samt ej mindre intagne

af en vördnadsfall erkånsla för dess landsfaderliga omvårdnad att

lägga en så hufvudsakelig grundval till Sveriges än större anseende»

sjelfständighet och säkerhet, herostäUte i underdånighet, om icke

tjänligit var att de genom en af dem snmfäldt undertecknad skrift

meddelade de öfrig^c herrar Hiksens råd, hvilka ej ägde den lyckan

att vara af detta uiskått, hvad intryck K. Mi^;ts nådiga delgifvande

af allt detta på de närvarande värkat.

Då 11. Maj:t härtill lämnade dess nådiga bifall, öfverenskommo

desse herrar af rudet att mötas samma aftou uti herr riksrådet grefve

Oxenstiernas ämbetsrum här på slottet att der författa och under-

teckna denna skrift.

Stoekholme slott den 27 november 1787.
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strödda meddelanden ooli aktstycken.

>agra ord om slägtskapen

mellan de 8?enska konungahusen
under nyare tiden.

^vprise har under nyare Udvn styrts af 4 olika konungaätter

(med undantag för Fredrik af Hessen — af en släirt, hvars stam-

fader herskat i Brabant — , som vann kronan gonom sin gemål
Ulrika Eleonora, livilken atled barnlös), nämligen af det inhemska
så kallade Wasahuset och 3 utländska, hvaraf Tyska hosen Pfalz

Zweibrficken (ursprungligen Wittelsbach) och Holstein Gottorp
(nrsprongligen Oldenbarg) samt Franska huset Ponte Corvo (or-

apningligen Bernadotte). Wasahnsets siste manlige medlem,
konung Johan Casimir af Polen, Sigismunds son, afled 1672 och

dess sista qvinliga, drottning Christina, bortgick ur tiden 1689,

hradan denna slägt nu i omkring 200 år varit utslocknad. Men
från densamma härstamma säväl nyssnämnda 3 konungaätter
(alla genom Karl lX:s dotter Katharina) som ock (genom henne
•ller någon af henn<'s '.^ fastrar, Katharina, Ct eilia och Elisabeth)

ett stort antal utländska furstehus och bland dessa det Hadenska,
hvars nuvarande st«)rhertigs barn dessutom äfven äro ättlingar

genom sin mor (hvars mormors far, kejsar Paul af Ryssland, var

kimung Karl XI:s dottersons sonsonS af det Pfak-ZweibrQckenska,
och genom sin far (konung Gustaf IV Adolfs dotterson) af det

Holstein-Gottorpska huset. Genom den nyss ingångna trolof-

nbgeD mellan Sveriges kronprins och storhertigens af Baden dot-

ter åvägabringa'^ sålunda ett genomgående samband mellan det

förflutna och det närvarande. Det tämligen allmänna föreställ-

ningssättet, att huset Holstein Oottorp och dess efterkommande
f<5reträdesvis äro Wasaättlingar, måste dock, såsom alldeles ogrun-
fladt. tillbakavisas, ty kronprinsens farmor, drottninn Josephina

'älvensom hennes sonhustrur och naturligtvis alla efterkommande),
var ju lika mycket Wasaättlinu' som prinsessans, hans trolofva-

de«, förfäder, ehuru dessa, såsom nyss visades, tillika härstamma:
Wnnes farmor, storhertiginnan Sophia af Baden, fsån Gustaf IV
Adolf och henne^ mormor, kejsarinnan Augusta af Tyskland,
från Karl XI. Ofirerskådligast torde dessa förhållanden kunna
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inhemtas af bifogade, i största sammandrag upprättade, slägt-

ledning

:

GqgUf I.

Erik XIV. Johan III. Karl IX.

Sigrid

muud.
Gustaf II Katbuiiua; g. m. Johan Casi-

Adolf. mir af Pfalz-ZweibrflokeB.

ChrU
Stina.

Karl X
GmUf.

Christina Ilagdalena; g. tu.

Flredrik «£ ~ * - -

Fredrik
Hägnas.

Hedvig So-

pbin: g. m.
Fr ed rik af

HoUtoin-
Gottorp.

Karl
Fredrik.

Karl XII. mrika Albeitina

BlMBOra* Freiirika: g.

p. m.
FredrikL

Peter af

Bygsland.
PaoT

Maria; ^. m.
Karl Fredrik
af Sachaen-
V. [iLur.

m. Wilhelm
af Tysklaml.

m. Christian

August af

Holatein-
G<.ttor]>

TdcöT
Fredrik.

I

Gustaf 111.

!

SSstafTf
Adolf.

Sophia; g.

m. I><?oiK>ld

af Ha» lon.

Karl XIII.

(adopterad:)

Karl XIV
Johan.

Johanna KU-
8al>cth: g. m.
Johan Fretlrik

af iirauden*

horg-Anrt>aBh.

Dorothea
Fredrika: g.

m. Johan Hoin-

hard af Uanau-
Idchtenberg.

Charlotta: g.

m. Ludvig
af Ueaeen-
Darm«tadt.

Georg
Wilhelm.

Attgnsto: g.

m. Maximilian
af Baiem.

Angasta: g.

m. Bogen af

Lenchtenberg.

OscarL— g. m. — JoMpbiiMu

Lovisa. - g.m.- Fredrik.

Sophia Maria Victoria.

Karl XV. Oscar II.

Om kanslersåmbetet i Sverige under den senare
medeltiden.

Det antages vanligen, att kanslersämbetet under folkunga-
ättens tid ocli senare ofta brukade innehafvas af biskopar (jfr

Aliu, Sv. Rådets saninian.sättiiini! under Medeltiden, s. 9; Xau-
mann, Sveriiies Statsförfattnintisrätt, 1, .s. i<9, 44). Uppjiiften

strider sa till \ida mot verkliga förhållandet, som särskildt uu-
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der folkuiigaätlen ämbetet bevisligen aldrig innehades at en biskop.

Biskop Kol i Strengnäs kallar sig visserligen i sitt testamente
(Sv. Dipl. n. 1707) för »cancellarius regis», men urkunden är

odaterad. Deremot plägade ämbetet som oftast tjena som trapp-

steg till hOgre andliga v&rdigheter, ej sällan tUl den biskopliga.

Flere kanslerer innehade prelatnrer vid Linköping» domkyrka.
Hvad dekanatet deretftdee angår, synas konongarne till det-
samma haft presentationsrätt, hvarigenom förhållandet åtmin-
stone delvis tork taras.

1 äldre tider deremot finner man visserligen några biskopar
innehafva kanslersämbetet, men just vid midten af 12(K)-talet

tvrlvHs Hirha Ilandet ha ändrat si<!. För foikungaättens tid torde
följande furteckniug vara upplysande

Valdemar BirgtTåton, Skara, och var då kyrkoherde
Kansler. i M«ilni<)).

Kettil, sedermera hiskop i Abo, (Ilermannus Osi^oti, »»secretariusj»

(cbrou. episc. Fiul.).

yfagnns Birgersson.

K a u s 1 o r f r.

Benkt, konungens broder. 1277.

Arkfdjekne i Linköping, seder-

mera btiskop derstädes.

Peter. 1281. 1285.2)

Birger Magnusson.
Kansler.

Erik. 1297. 13U1. Dekan i

Liuköping.

Maynns Eriksson,

Kanslerer.
M:r Phdip Kagvaldsson. 1321.

1336. Dekan i Linköping.

?Mler ThyrgiUson. 1340. Ka-

aik i Linköping, biskop der-

itides 1343, ärkebiskop 1852.
NiUis Maieoason. 1362. Dom-

prost i Linkdpinfr, snmraa är

biskop derstHdp'<. (Kallas »Se-

cretarins* 1347, liksom kani-

ken Magnus i Linköpiiifr och

1353, kyrkoherde i Örebro.

Kanik i Linköping samma år).

Jon Karlsson. 1356. 1360. Dom-
prost i Linköping.

Magnas. 1861.

Nicolaus Eskilli. 1368. »Clericus

Lundensis», kanik i Lund 1363.

Erik Magnusson»
Kansler.

M are US. 1358. Kanik i Lin-

köpinf?.

/lakan Magnusson.
K a n 8 1 e r.

Henrik Henriksson. 13G3. Kyrko-

herde i Torstuua, kanik i Up-
sala detta ar.

Albrekt,

Kanslerer.
Birger GregerssoD. 1365. 1866.

Domprost i Upsala, irkebiskop

1366.

Heurik v. Banten (odat. bandi,

fr. senare delen af konungens
regering).

Samma förhallande torde gälla i allnicänhet äfven för den
följande tiden. Under Erik af Pommern finner man t. ex. Jo-

*) Årtalen, der de äro tri, tyfta pl första oek lista gången vi feaait vll^
i^ir^etfu i tidens handlingar tillagd vederbörnnde person. En del sf QppgiftcnM
M hetniad ar Munchs sfskrifler or det Vatikanska arkivet.

*) Dem« Peter etnseler kan ej gerna, slaoro vaDligcD antagef, van samma

rm lom biskop Peter i Vasterla. BIde biskopen Peter oek ksnskreii Peter
ialiSea beaegJat SkeDaingcttedgan omkr. 128&.

Digitizod by Google



198 8TBÖDDA MEDDKLAMDEN OCH AKTSTYCiUN.

lidiuus Jerechini, sedermera ärkebiskop i Upsala, och Magnus
Olofsson Tavast, sedan biskop i Abo. Hans »secretarius» Amd
blef, som bekant, biskop i Strengnäs. F6r konuDg Kristoffers

tid 088 ingen annan uppgift bekant än Stiemmans om Ölans
Martini, sedermera biskop på Seland. Hr Styffe antager (Bi-

drag ti il Sveriges Hist, II, s. cxxvii), att biskopen i Strengnås

skalle ha varit kansler onder Kristoffer, men ntan att framl&gga
några bevis. Bestämmelserna i unionskonungarnes handfastningar,

som nuihända afs.-ujo en mera betydande ställnini: för kansleren,

blefvo väl aldriLT f(')r Sveriges del verkstälda. — För Karl

Knutssons tid känner man i början kaniken B*Mikt i Upsala så-

som kansler (144i)), sedermera dr ("laus liyting, 1453, 1468, så-

lunda ännu under konungens sista regeringstid. — Under Stu-

rarne rådde naturligtvis uudantagstörhallandeo. Rådet och riks-

föreståndarne tyckas ha haft hvar sitt kansli, och dermed hänger
måh&nda till samman att biskop Bfatts i Strengnäs i ett bref

kallas »rikskansler» (se Alin a. a. s. 10). Från Sten Sture d. års

tid känner man annars dennes »sekreterare» Petrus Johannis,

som af honom gjordes till dekan i Linköping; från de yngre
Sturarnes »kansleren» Peder Jakobsson, den sedermera ryktbare
biskojien i Vesteras. Afven |>ra\is under l>örjan af konung CJu-

stafs ret^erinL' synes tala för, att kanslererna togos väl bland
prelateroe, men icke bland biskoparne.

JShd.

Ärkebiskop Tord Pederssous slägt

Det är bekant att en reaktion till förmån för konung Karl
Knutsson inträdde år 14^7 och att denna efter ärkebiskop JGns
Benktssons död på „ett ännu märkbarare sätt gjorde sig gällande.

Ett möte hölls i Örebro i April- 1468, der man enades om att

till ärkebiskop postulera konungens »frändc» (cognatus) Tord
Pedersson, hittills dekan vid Linköpings kyrka, och skrifvelsen

till den helige fadren dikterades i dess väsentligaste del af ko-

nungens förtroendemän riddaren Erik Eriksson och kansleren

Dr Claus Ryting. Nämde Tord tyckes ej rönt ni\\iot allvarligare

motstånd i Sverige, man har qvar hans till Upsala domkapitel

afgifna försäkran, och förhandlingarna om hans stadfästelse ge-

nom påfren måste ha framskridit ganska långt, då penningar

redan upptagits för att lösa konfirmationsbnllan och priaet der-

för ang^fves. Han blef sedermera undanträngd af ärkedjeknen
i Vexiö, den sedan så bekante Jakob Ulfsson. Om graden af

hans slägtskap med konung Karl har man hittills ingenting haft

att upplysa; i Bondeättens kända slägtledning finnes ingen plats

for denne Tord. Det är af denna fråga vi här skola söka lemna
en utredning.
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I Diar. Västen, är tor ar 1473 antecknadt, att da atied abbe-

dissan Katarina Pedersdotter »et foit soror caraaiis dn. Thor-

doais, qui foit decanna ecclerie Lincopensia et poatea postula^*

tas ecclerie Upaallenaiaii. Uppgiften torde väl m anses trovär-

dig, då ingen bättre än antecknaren i detta fall borde kunna fa

opplyaningar.

Nämda abbedissa kan ej gerna vara någon annan än den

fiolild Pedersdotter, som 1427 invigdes till nunna och då antog

namnft Katarina efter åcn heliga Birgittas dotter

Ar 1452 '^^/\ stadfäster dekanen i Linkiipinu Tord Peders-

son jämte hans »syster» Ingeborc Eriksdotter (sjuuddig stjerna)

på deras syster, Vadstenanunuan Katarina Pedersdotters bön

de gåfvor deras moder och föräldrar skänkt till Vadstena klo-

ster. Att denne dekanen Tord är densamma som den sedermera

till ärkebiskop postalerade, derför talar redan det skälet, att

Diar. Väst ej fbr denna tiden känner till någon annan Kata-
rina Pedersdotter än den bUfvande abbedissan.

Ar 1439 ger nn Benkta Pedersdotter (båt) med sin son

Tord Federssons samtycke under Vadstena kl. sitt ärfda gods

Lockerstad, ett gods, som 1428 vid syskonskifte mellan bröderna

Ragvald, Erik och Karl Puke och deras syster Benkta, tillfallit

den sistnänida såsom fadernearf. De förra äro bekanta med-
lemmar af Honde-ätten. Samma år (1428) verkställer Uagvald
Puke ni. fl. arfskifte mellan Benkta, hustru till Erik Mattisson

^stjerna) och honnos svägerskjji, Märta å deras l»arns vägnar efter

farfadern Mattis Gjurdsson. År 1409 (S. D. fr. 1401, n. 1058),

fimia vi slatligen att Benkta, dotter till Pedor Bagraldsson af

BondesUlgten, fadren till de nämda Ragvaldj Karl ocb Erik, gift

sig med Peder Andersson. Dottern var sålunda gift två gånger,

kade .i första giftet sonen Tord, i det andra dottern Ingeborg.

Är nu det hittills anförda riktigt, framgår deraf att slägt-

skapen mellan konmig Karl och vår Tord oj varit synnerligen

nära, da modern tillhörde en annan linie af Bondeätteo. Slägt-

ledningen skulle få följande utseende'):

Prtcr, •

Erengisle Peteixson.

Peter Bonde. i; ; 1

1-
^

:

i i !'i:k.
,

Peter jRagvaldsBon.

Bsgrald Brik Ksrl Bengta; g. 1 m. Peder
Pnke. Pnke. Pnke. Andenson: 2 m. Krik

Mattigeon.

L 1. t.

Hml l^Mknam, Knterinm. Ingeborg.

M Se DItr. VMt.; jfr äfven Silfverstolpes förteckning på klosterfolket i Vad-
Hma i Hitt. Bibi. L

*y Vi förataåtto ett Tord Bonde TerUigen ver bror tUl Breegltle.

Tord Bonde.

Rörik Uniiil.

Tord Bonde BCrikMon.

Knnt Bonde.
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Så längt tyckes allt vara i sin ordning. Annu 1458 finner

man dekanen Tord »Bonde» Pedersson ') till \ e.\iö domkyrka
sälja bland andra gärdar äfven en (Lunda), som namnes bland

Benkta Pedersdotters fädemearf 1428. Men nu inträffar det säll-

samma förhållande, som vi ej kunna förklara, att den Tord Pe-
dersson dekan, som 1452 kallar Vadstenanunnan Katarina Pe-
dersdotter 'för syster, och pa mödernet tillhör Bondeätten, och den

dekanen Tord Pedersson, hvilken blef »postulerad» till ärkebiskop

i Upsala och enligt Diar. Vast. var bror till Vadstena-abbedis-

san Katarina Pedersdotter, fora alldeles olika vapen, den n")rre

tva greniga horn, den senare tre spärrar öfver hvarandra. De-
kanerna af 1452 och 1458 tyckas ju vara desamma. Antingen
skulle efter detta en ny dekan Tord Pedersson ha följt i Lin-

köping, dä emellertid alla källornas uppgifter om dessa två svår-

ligen kunna vara riktiga, eller också har vederbörande af någon
anledning ändrat sigill.

De bada sigillen meddelas här nedan, det torra efter ori-

ginalet vidhängande en urkund af 1452, det senare rekonstrue-

radt efter tvänne sigill vidfästa urkunder af 1466 och M68.

En STensk furstes bröllop i Heidelberg 1579.

(iustaf l:s yngste son, hertig Karl, hade, som bekant, i sitt

första gifte till gemål kurfursten Ludvigs af Pfalz dotter Maria.
Bröllopet firades i Heidelberg och förloppet dervid inhemtas af

följande bref, som torde befinnas ganska upplysande for tidens

plägseder. Det är skrifvet till friherre Sten Erikssons (Leijon-
hufvud) enka, grefvinnan Ebba Månsdotter (Lilljehöök), från

hennes son grefve Axel (Lewenhaupt), hvilken, såsom en af sitt

lands stormän och dertill hertig Karls eget syskonbarn, utgjorde

en af dennes följeslagare på bröllopsresan, hvarifran äfven grefve

Axel hemförde en brud (Sidonia af Falkenstein, halfsvster till

) Afskr. på papper i Rikaarkivet.
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konung Uustaf l:s mag, ptalzgretVen Jörgen Hans af Vekienz,

hvilkeo, enligt nedanstående bref, der ban kallas »vår palts-

greTe», till vigseln fhunförde sin svåger hertig Karl).

Origioftlet förvaras i Biksarkivet; det utgör ett follskrifvet

ark samt &r helt och hållet egenhftndigt med allt igenom fort-

I6pande rader och merändels små begynnelsebokstfifver för nam-
nen samt nästan utan skiljetecken. Omslaget med ntanskriften

återfinnes ej. Brefvet lyder sålonda: ^

Minn sonlige ödraiukie tienst och velvelige helse min hCjertans)

k(ara) frumor medh Qudb theu alsmechtigesie nu ooh altidb tilfö-

lende.

H(jertans) k(ära) Fruraor! All sonlicli (xlmiuk tilplichti<^li tack-

seyelse for al den moderlige gunstige och kierlige omvorduedh, Er
N(åde) stedes om roegh haft hafver och ytterlig«re forhopes hafve

vill, letter jagh nn for tidhtens korthet skjll bestå» efter dene Isekiei

lå bastigt er blefven afferdlget; och önskier allenest» att den alsmecb-

tige Gndb ville beboUe Er M(åde) sampt alle mine kiere vordneder

ffdb en stedtcb belse oeb longvarich lifsundhet och med legblieb

tidh unne meg adb ftne Er N(åde) med dom alle igen medh ftdgd

ock al velroage;

Och gefver min k(ära) h(jertans) frumor hermedh sonligen och

korteligen tilkienne, adh den högborne Förste niiu nadigh herre her-

tich Karll medh samt hele hans Försti. N(ådc8) fölie lyckligen och

vel have sa vitt fulbracht denne rese, deth vie ankome hit til Hei-

delberg nu i Mondax, och åä strax den förstlige höghtidh blef i ver-

icitdh ätelt med sadaue seremonier, adh först uten for byn, en mile

Tegs, bleve vie undfongne af knrfbrsten i egen person, hvilkien hade

i sitt folie 10 förster medh 16 bnndrede bester vedb pas» nemlige

kcHig Hans Kasemir, lantgref Lndvik, landgref Filips, la(n)dgref

JSrgen, beraogb Beicbert von Zimerenn, 4 unge forster von Zwebruk,

en margrefve von Baden, landgref Viltems son, hvilkien var der i

lin ber fars atadh. Af dette förstliche selskap bleve vi införde, ocb

sar vie koroe på slottedh, stodh frugentimeredh alt nere på borie-

gorden, foruten vor unge förstine, som perlementedh hrachte tilvcgc;

och var der en temelich vackier hop; forstiner, frokier och greffintT •

vore der aileneat over 30, deth andre frugentimeredh gik över 100-

taledh.

Den tidh min herre nu blef förd op i sitt gemacb, rykte hvar

i iitt borberg och pyntede seg medb det snsreste til oeb droge på
abttedb igen, då strax min herre blef förd i en stor sal, der bruden

lids medb bele frogentimeredb ver inne för os; ocb stoge forateme,

il vel bmdhgnmmen som de andre, alle til bope på reden på den ene

ndea, Ukie så bruden och frugentimeredh tvert imnt dom. Seden, efter

aa long oration, knrfarstenCs) kanaeler giorde, och avaredh blef af

min herres kameler, blef predikien bollen. Ner den var ute, gik

*) laterpaiikteriiifn ir redaktioaaBa. V%gn tmärre fSrindriogtr i ttaf-

ningcD äro ridtagna. Brefikrifvaren använder bl. a., mShända eadMl ftf vårda*

iöaa«t, på fl«re itåUea o i ai f. ö. Det har här blifvit atbjtt
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karfanten tielf bort och tog sin dotter vedh handen och fSrde henne

fram för alteredh, endoeh deth intedh annedh var, en en liten benefc

dit satt och en dyne förelagd; blef och dl min herre af var palta-

greve och hane ton fhimfördh, och der al til hope gefne i den gamle
Oesua nampn. Och i den ene vran stodbi en seng, hvilkien, nar

presten hade utrettedh sitt erobete, blef deden lyft och aatt mitt på
golvet, der man då satte de höfi^borne unge tu in en liten stund,

til des koufekt och vin var inboredh. Seden ginge vie ner i en

annen sal til bords, och, ner mSltiden var skiedh, ätter op i same

sal, der de bleve tilhope gefne, och cn time heller 2 dansedh. Seden

toge de afskiedh til godh natt, och min herre gik i sitt loseraent,

der då kurfursten personlig kom och förde sin dotter dit och över-

antvordede hennes N(åde) i min prinaea vold och verie. Den als-

mechtige gadh lette dom lenge medh helse och myen hugnedh blite

tilhope. Altså er deth hertil komedh til eth gott bealnt.

Min h(jertans) k(ira) frnmor kan jagh iokie unervege lette aon-

ligen tilkienne geve, hura min legenhet seg forefaller. Och er den
velborne herre gref Johan Ton Falkienstein i Gudh saleligen nfsom-

nedh; Gudh forlene honom en saligh opstondelse! Men hvadh an-

langer videre min handel, blir deth och fortsatt och till beslut bracht

om en 14 dager heller 3 vekier her efter, for hennes slecht och
förvantcr have i ingen matte velet ingått heller tilstatt,' hon skulle

dragé på det sett i fran dom, för en henes högtids dagh hollen var;

derlorc jagh raeg och intedh synnerliget har kunet der uti vegre.

Den alsmechtige Gudh letteth elienst skie i den stund» att deth ma
are hans helge nampn til ere, oeh seden mine kiere fönranter oek
dom det nemst geller, till hugnedh och elbehag, som meg, nest

Gus hielp, ickie anedh forhopes. Men jagh har enn intedh taledh

hvarkien medh henne heller henes Frumor» for ursack adh deth

ulycklige fal, som seg medh henes her far haver tildraget, har for-

hindret, deth de inteth ere hit komne. Men dä har jag vel fatt

bref deden. der uti hon af raeg begärer, der jagh någet budh hem
afTerdigede, jag då ickie ville forgete adh andrage henes ödmiu dot-

terlige ticnst och kierlige helse; derhos bedeth, min kfära) h(jer-

tans) frumor henne seg vil altidh til det beste raoderligen och kier-

ligen lette vare befaledh: der Gudh så har forsett, adh hon medh
helsen må kome der in, vill hon gerne beflite seg om adh göre miu
kiere h(jertan8) fnimor al dotterlich tienst och alt deth, Er N(åde)
ett kierliget och gott velbehag til hafre kan. Derfore jag meg och
ödminkid^gen förser, min hQertans) k(ftra) Ihimor letter seg och
hennes ankomst vare kier och behagelich, som jag deth i alla mine
lifsdager med al sonligh hörsamligh tienst och felYelighet ddmiakle>
ligen fortiene vill.

Och veth nu intedh annedh synnerligett adh skrive om; nten
hure min herre tager sin rese videre fore, om vie noget kome in i

somer heller och fortövc herute denne tilkoraeudes vinter öfver, kan
jagh ickie vist vette; men, som deth seg letter anse, töre vie vel så

snart blive som fare. Men deth far man nu snart sie; for, skule vie
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DOgen vert kome i dene soiner. då vill her inte huiiv tovts. Her-

medh befaller jag min hCjertaos) k(Hra) Frumor i deu alsmechtijire

Gvdi nådige oinTordhuedh, den Er N(åde) for allt ont nadeligen be-

vwe nUe. Datnm Heidelberg den 17 Maj anno 1579.

E(der) N(ådeB) O(dinjukeP) V(ft]?)V(imge?) son

A Lewenkopf
Friherre tu 6r«(Niw.

X,

Bref applysuide BTenska liistorieiu O

Fran konung Carl den tiondes tid äro här nedan intagna

några bret, dels skrifna änder hans mest lysande kriesfciretag,

taget öfver l^ält, dels berörand»» en af hans fredli<ia inrättnin-

gar, den nya banken. De först nänin«ia äro konunfiens egenhän-
diga skrifvelser till riksamiralen orh fältmarskalken Carl Gustaf
Wrangel jämte dennes svar och teckna svåriijheterna, betänk-

ligheterna och de skiftande utsigterna vid detta följdrika fure-

tag. Man ser konungen och fältherren rådgörande med hvaran-
dn, försökande än den ena utvägen ftn den andra, noga aktande

p& bvaije tillfiUle, som öppnar sig, pröfvande allt^ beredda på
allt, lUi dess det afgörande beslutet tages och vinner framg&ng.
Det sist nämnda är stäldt till* samme herre af kommissarien i

kommerskollegium Johan Palmstruch och skrifvet veckan innan
han i Stockholm på norrbro öppnade den första bankinrättnin-

een i Sverige. Det visar med hvilka planer och under hvilka

förhoppningar detta skedde.

4) Brejväxiing mrllan kommq Carl X GwiaJ och Rik»-
amiralen C. G. Wrangel.

Från C. Q. Wrangél till Carl den Uande Gwtaf,

Colding 23 Jan. 1668.

Jag har kommit hit i afton och genast låtit undersöka isen.

Erfaret folk såger, att sundet yiå MIddelfart sTårligen firyser

for strömmens skuld, men att om det håller i att frysa fyra

dar till så som nu, isen väl kan lägga sig häremellan och Assens,

»å att det går. Jag har derför skickat generaladjutanten Ah-
rensdorff att sätta vakt vid stranden af Arsund niidt emot As-
sens, som skall timme för timme undersöka. Sa snart det tin-

nes att det bär, skall jag deroiii i underdånighet underrätta.

Folket säger ock, att isen ibland bär pa andra sidan Fredriks-

') Följande bref, (och utdrag) likM»m de aid. 124 tryekta firo neddelftde

tf kr i d. ttotMådet F. F. CmIioii.
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odde: jag skall vid min ankomst dit låta undersöka. Vid Mid-
delfkrt lår det ej alldeles ligga, utan gå öppet midt i atrOmmeo.

Från dm aamme, Fredriksodde den 24 Jan.

Jag har ridit hela vfigen från Colding hit liogs yattnet och
noga sett, om det vore frnset, men det var öfveralt (">ppet. Här
synes det omöjligt, emedan strömmen är så stark. Éfter hit-

komsten har jag skickat ett par mil härifrån vid stranden uppåt
Uorsens att undersöka, men ännu ej fått svar. Jag väntar med
otålighet hvad vakten vid Assens färja skall bringa.

Från den Bomme den 25 Jan.

Det synes blifva mera tu. Allt är öppet.

Frän den samme den 26 Jan.

Ahrensdorff är återkommen. I dag tidigt gick en corporal

med 5 ryttare öfver till BrandsÖ, för att se, om det bar der-
ifrån till Fyen. De blefvo alla tagna, utom en; jag vet ej, om
fienden kom mot dom med båtar eller pä isen. Jag har nu izitVit

Ahrensdorrt' 100 imisketerare och 50 ryttare, att ga öfver till

BrandsÖ. Uppåt börjar äfveu frysa, ehuru isen ännu är tunn.

Från konung Carl den tionde Giutaf till riksamiralen Wran^eL

Flensbnrg den 27 Jan.

Förra natten frös det åter starkt. Det tros om några dagar
bära. En skarp ostlig vind underlättar. Vi gille eder taäe
att gå öfver vid Assens, men göra en diversion vid Middelfart.

Tagen det cavalleri, I ämnen, med några trapper till fots

och låten dem avancera till Hadersleb, dit jag ock kommer,
sedan Weimars och Aschebergs regementen kommit, som troli-

gen sker i morgon bittida. Vid Assens har lejiat några dar,

och om kölden fortfar ett par dagar tiLl, kunna vi der ga öfver.

Öfvergången skedde emellertid icke vid Assens, utan något
nordligare Öfver don lilla ön BrandsÖ. Det var den 30 Januari
som svenska häron gick öfvor lilla Halt. Derefter återfinna vi

både konungon och riksamiralen pa Fyen.

Konungen tog sitt högqvartor i (){lonso och det närbelägna
Dalhems kloster, Wrangol gick längre fram, till Nyborg, för

att tillse, om man kunde koinma öfver stora Balt, der några
danska örlogsskepp syntes vilja hindra öfvergången till Seland.
Brefväxlingen fortfar.
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fV«bi Carl den Hände Guetaf iUl rikåamimUn Wrangel.

Odense den 1 Febr.

Kalt iiu bekommer jag Edert bref, derutaf jag erser, huru

I Rikets rad af Danmark Otto Krag bekommit hafva jemte ock

atékiiliga andra officerare och att det vill for visso berättas

att det skulle bära vid Tasiugh att ga öfver till Langeland
och så till Laland: alltså vore ingen minut att försumma vid

detta starka fh)8t och oansedt jag väl i dag låter följa Eder
Efiaens brigadh, så ville I endoch, der 1 härom &re förvissade

att det må bftra och att frosten cODtinaerar, ville I icke under-

lata att taga Eider marsche genast åt Svinneborg (Svendborg),

lemnades allena Bornemanns Regemente jemte 50 å 60 Musketerare
i Nyborg: med alt det öfriga ville (I) gå fort så knektar som
ryttare genast åt Lanizeland, dragandos till Eder Fab. Berns
Infanteri; och de snia lätta stycken, som liär äro, jemte alt Ca-
valleri skall jag i morgon lata ga härifrån at Svenborg, allenast

att jag ännu uppå detta mitt bref far svar af Eder i natt, om
I således resolverade ären att ga fort i morgon at Svenborg, sa

skall alt möta Eder der. — Spenses Brigad som gick åt Fre-
driksodde hafver jag beordrat att genast tillika med de svåra
stycken marschera hit. Jag sänder ock emot ROnigsmarks Rege-
mente till fot att det genast öfver Alsen skall begifva sig hit,

hvarmed jag då sinnader är, och så snart stycken kunna bringas

hit, gå åt Nyborg och attakera skeppen der. I ville altså icke

försumma Eder och hälla Eder icke upp för skeppens skuld, i

fall I eljest |>racticabelt betinnen att kunna komma öfver till Lan-
geland och sa at Laland, ty tiden är kostelig. — Gud gifve I

koinnie ofver at Seland, det vore en önsklig sak, men jag för-

undrar mig, hvarföre Otto Krag icke är gängen den vägen, i fall

det bore. Toutefois il ne faut point perdre aucune minute, s'il

est possible de passera. Jag skall ock gifva Eder bref med till

Stenbock'), till Gref Baner ^) och till Peter Ribbing att de
genast uppå Eder begäran låta garnisonerna ock st5ta till Eder
med fotfolket, na Gnd gifve till lycka och Eder härmed Gndi
be&Uandes.

Från den aamifu'. till den samme den 2 Febr.

llätt nu bekommer jag Edert bref med Arensdorff och deraf

erser hvad 1 med en man, som ifrån Langeland kommen är, haf-

ven kunnat bekomma någon information om isens beskaft*enhet

der »mellan, och såsom jag i går mande Eder til Iskrifva allenast

Qppa det hoppet Eder da var gjordt, att isen deremellan skulle

') En liten ö mellan Fyen och Langeland.

Guiitaf Otto, öfvirbffalhafvare for armén i Sverige*

*) GatUf Adam, öfverste för adelsfanan.

O lAodebdfdiiig i Blbborge liin oeh kommendftot Afrer gftraieoB«ni« I
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bära, altsa synes vara luidigt att förr än som man sig dit be-

gifver, vi mera visshet härom hafva kunde: jag hafver ej heller

ännu något svar utaf Dalberg, dertore låter jag mig helt Til

behaga, om man dröjde i Nyborg så länge, iotill dess jag bekom-
mer svar genom Dalberg om eljest kan gå säkert; och vore

öDskligt om skeppen emellertid emporteras kunde ock hoppas
jag att manquement oppa dricka skall tvinga honom. Skalle I

eljest vilja hafva mer knektar till Eder och sdka en gång atta-

kera endera skeppet par force, uti hamnen om nattetid, så hafven

1 att sådant mig veta lata. Eljest aktar jag nödigt att vara

att jaL' i dag eller i morgon iiauon visshet bekommer om isens

beskafteiihet, på det 1 da \vU- .sanda itrån Eder de tyska Ryttare

att lata ga hvar hem till sitt qvaiter. Eder dermed (iudi be-

fallandes.

Från den samme tiU den samme.

Dalhems kloster S Febr.

I tall jag får viss kunskap att det bär öfver till Langeland,
bäst lata Rytteriet ga förut till Langeland och Laiand och

sedan fotfolket gerad at Korsör.

7) MiksamiraUn Wranytl till konungen.

Nyborg 3 Febr. kl. 10 e.ni.

Just nu kommer Generaladjutaiuen Arensdorli' tillbaka ilrau

Sprö t,>Sprogö): han har varit nära Seland. lian säger, att till

Sprö är isen fast nog, men derefter lOs och hålig, så att mycket
hazardeust gå med armén.

Caii den tionde Ousiaf tiU riksamiralen WrangeL

Odense 4 Febr.

1 morgon middag kommer jag till Eder att bese den orten.

Gud vet livad Fab. Herns gör, som inga svar sänder. Alt hvad
han gör, måste ga långsamt. Jag tror han icke en gang sändt

Dalberg bort eller rätt efterföljt de ordre jag genom Dalberg
muntligen gifvit honom.

»Samma afton som detta bref skrifvits ankom den efterläng-

tade Dahlberg till konungen med underrättelse, att isen till

Langeland och vidare till Laaland vore fnllt säker. Derpå följde

konungens hastiga resa till Nyborg, samma natt öfverläggningen
med Imgsrådet, dess afstyrkan och konnngens beslnt att ändock
gå Gfver. På morgonen den 5 brOt konungen npi* från Nyborg
och gick samma natt, under töväder, öfver isen till Langeland
samt den 6 Febr. öfver stora Bält till Laaland. Under vägen
skref han till Wrangel ett bref, hvarpå svaret följer:
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IxiksamiraUn WranyeL till kotuinyeu.

Nybcprg 6 Febr.

Jag har just fått E. M. bref, hvari E. M. ställer mig fritt,

om jag vill gå (")fver här vid KorsOr eller följa. Men jag hål- «

ler det förra för hazardeast, emedan då jag i dag sändt en

corptral mot Soland att recognoscera, männen som hor pa Sprö

har varnat att into gå langt, emedan det i gar och i dag blast

teraligen starkt och vid sådan vind vattnet plägar ^a upp inom

Dagra timmar. Jag har dortV)r gitVit Infanteriet ordre att följa

och bryter upp i morgon underst l)ittida, under önskan, att Gud
ännu matte något fördröja det inbrytande tövädret.

Den 12 Febr. stod den föreuade svenska hären pa Seland,

hvarpa freden följde.

5) Bref från Johan Palmstruch till riksamiralen Carl Gustaf
WrangsL

Stoekholm den 13 Juli 1657.

Jag vann mitt desiderium hos K. M. efter Eders Excellences

bortresa Mn Frauenbarg att upprätta vexel- och Lånhanken
ftnt i Stockholm, sedan på andra orter i och atom riket till

K. M:t och kronans såsom hvaije andersåtares b&sta, atom några
Sehinder, som &ro vana att taga 10, 15, 20, 25 ja 50 pG. på
deras penningar.

Na år jag i verket att i Gads namn anställa Wexelbanken
i nästa vecka i Ers Excellences salig Vetters hus vid Norrbro,

som eljest skulle (stå) tomt. Byggnaden af Krs PLxcellences hus

på Riddarholmen vill jag befordra genom fiirsträckning af några
^lOOM Daler ur Liinebanken, hvaremot huset i pant. När Vexel-
banken 2 ä 3 månader varit i gang, skall man kunna belåna

några 100,000 Daler i Lanebanken eller Lombarden äfveu pä
fittt pant, såsom landtgods, åkrar, ängar. Om Eders Excellence

Ifven i detta yill vara betjent, så är jag dertilt benägen.

Underrftttelser.

SnrigB. Andani Fryxell f Hist. Tidskrift flir bardt när börja

na verksambel med att anteckna förlasten af Sveriges äldste hårda-

teeknaie, en Uand stiftame af Svenska Historiska Föreningen, kyrko-
lorden i Sanne, professorn D:r Anders FijxsU. Ehnra sedan nfigon
tid tillbaka motsedt, bar prof. Fryxells frånfålle väckt allmänt del-

tsgiade. Mer än ett hälft århnndrades onttröttlig verksamhet i den
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svenska historiens tjenst har fuDuit siu afsiutniog; den hade fortsatts

nästau anda in i det sista.

Fryxells namn har blifvit så nära förknippadt med ett ;if hans

verk, att hela hans öfriga omrattaude litterära verksamhet vid sidan

deraf visseriigeo ej blifvit förgäten, meu väl alldeles a.tÄld i skuggan.

Det var år 1883 •om första delen utkom af B€raUåU$r ur &HmAa
BUtoriån HU mtffdomenå ^'en»U ott verk, tom änder sin anspråkslöM

titel mer &n något bidragit att sprida intresset f5r f&demeslandeti

historia vida atom de egentliga forskarnes krets. Det hade oekså

i sin början en hö<;st ovanlig framgång. Af första delen utkom ll:e

upplagan 1866. Och det har utan tvifvel genom många förträffligs

egenskaper förtjent denna framgång. Friskheten, naiviteten i dessa

berättelser, stilens värme och den ofta träffande karaktersteckningen,

för hvilken anekdoten jjerna och ofta pa ett lyckligt sätt användes,

ha Ännu icke upphört att fängsla läsarens uppmärksamhet. Helt

visst är för flere än den, som skrifver dessa rader, det intryck auau

lifligt, som framkallades vid läsningen af berättelserna ur Gustaf U
Adolfs historia, denna hjeltedikt på prosa, och mer in en torde det

vara, som genom dessa Beråttelser gjorts till en håfdaforskningent

uppriktige van. Att i de följande delame uppleta motstycken till

dessa första berömda skildringar skulle väl icke vara svårt. Vi på*

minna eudast om teckningarne af Axel Oxenstierna, af Olof Budbeck.

Efter en längre utländsk resa genom Polen, Österrike, Tyskland,

Helgien m. fl. länder åren 1834—35, hvarnnder F. afven hadt- till

uppgift att efierforska de handskrifter, som katolska prelater miss-

tänktes ha flirt ur landet under början af (lustaf I:s regering, åter-

upptogs utgifvandet af Berättelserna med drottning Christina (1838).

Man har anmärkt, med rätta och med beklagande, att de i plan och

framställuiug uudergingo en väsentlig förändring. Uppgiften blef

djerfvara och anspråksfullare; titeln kom allt mindre att svara mot

innehållet, och det visade sig snart att det var ingenting mindre ån

Sveriges historia som F. ville teckna. Också svalde omfånget. 1 10

delar hade man fått skildringen af tiden t. o. m. 1654, i 36 inrymdes

de 117 föyande åren. Det uppväxte under tiden omkring Geijer ooh

hans lärjungar en historisk skola, hvars utmärkande drag blcf den

noggranhet, med hvilken detalj forskningen bedrefs, och det kunde ej

slå felt att sammanstötningar skulle ega rum mellan den raskt ar-

betande F. och detta yngre slägte. Den första, liksom den ryktbarastc.

striden fördes med anledning af skriften »Om aristokratfördömandet

i Svenska historien», och bland motståndarne uppträdde både Berg-

falk och Styffe. Polemiken fortsattes, medau nyss autydda forsknings*

metod blef allt aträngare, och man låt den gamle hftfdateeknaren mer

eller mindre tydligt förstå att han missk&nt sin egentliga uppgift;

att han ej var en verklig kåUforskare. Alltid redo att försvara sins

meningar, lät denne sig dock icke störas; hsn fullföljde till slut sitt

verk efter den nu en gång faststilda planen, oforakräckt framläggande

sin egen uppfattning, äfven när den snörrätt stred mot den berskande

åsigten, och ånnu vid 86 års ålder med ungdomligt mod vederläggande
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må moUtundare. Och i sjelfva verket ha F:8 meningar mer än en

ging tvangit till förnyade undersökningar, väl äfvcn till hcrikti^ande

if mången häfdvuDiien föreställning, liksom man icke heller skall

f irirHt.i att F. i sina Berättelser ofta gick fram genom skeden af vår

histttria, som dil han skref och delvis ännu i dng ieke hlifvit under-

knstadf <ii ny orh fullt historiskt-vetenskaplig under&okiiing. Det

«kall allti(t koiiiiiia att inverka l)edöinan(let. Huru ofta återfinner

man ieke, lV»r öfrigt, IukIh till det sista den gf.nile varmhjcrtade

Oefterhärmlige mästaren i den historiska beriittelsens konst!

A. Fryxell föddea d. V2 ^795 i HesseUkog på Da), blef ma-
gister 1821, var sedan lärare vid åtskilliga läroverk i Stockholm,

blef rektor vid Maria lärdorosskola 1828, fick professors namn 1833
och blef kyrkoherde i Sunne, ett af Sveriges största pastorat, 1835.

Från och med 1847 åtnjöt F. förmånen att under oafbruten tjenst-

Icdigbet, utan att störas af ni^gra näringsbekymmer, odeladt kunna
egna sig åt sin litterära verksamhet och han tillbragte nu sin tid,

lå »nart den icke afbröts f«f studieresor, uti hufvudstadcn. Här afled

ksD också efter en lång tids aftynande den 21 Mars 1881,

Skrifter i historia: De situ Heidgol iii:e, 1821. lierättelser

ur Svenska Historien. 1 IC), 1 S J.*; - 1 S7'J. — Karakteristik öfver

tiden och tle lörnjunsta handlande pi rsonerna i iSverige 1.')1>'2— IGUO,

1830. — Kort sammandrag af Sveriges historia tiil folkskolornas

begagnande, 1835. — Handlingar rör. Sveriges Historia ur utrikes

srkiver. I—IV, 1836—43. — Orsakerna till den histor. orättvisa,

kvarmed kat tidehvarfvet blifvit i Sverige bebandladt, 1847 (i Läsn.

for hildn. och nöje). — Om aristokratfördömandet i Svenska hi-

jtorien, lS4r)— 1850. — Äreminne öfv.-r Krik Dahlberg. 1818 (Sv.

Åkad. Handl., 24). — Orsakerna till Karl XI:s sista sjukdom och

död; Bcskyllningarnc mot frib. J. Burenskiöld att hafva sökt hindra

k. Karl Xll:s hemresa 1715, 1857 (Vitt - Hist.- och Ant.-Ak:s

Hand!., 2i). — Om olagligheterna i rättegångi-n mot (iörtz. IS.')!;

Orsakerna till Karl (iustr.fs anfall n>ot Danmark i Ang. ItlöS. 1855
(l)äda i uXord. I niv. lidskr.» 1854, 55). — Bidrag till Sveriges

Litteraturhistoria 1—6, 1860—()2; samt dessutom uppsatser och

genmälen dels i äldre litterära tidskrifter dels annu i Svensk Tid-

•krift och Histonskt Bibliotek.

AMred Gtistaf Ahlqvlat f Äfven de yngre historieskrifvarues

led liar nyss glesnat och dt t tornrum der uppstått vitnar om att

ivenska hafdaforskningen drabbats af ännu en svar forlust. A. G.

AMfjvist kan med fog sägas hafva tillhört de utkorade rnAlsmännen

for den historiska vetenskapen. Hans historiska blick var skarp nog
för att med lätthet kunna följa den ledande traden i historiens vaf-

nad och förmådde pa samma gang att utrerla samt att mäta vii;len

och betydelsen af drtaljernas trådar i dinsaninia. Dcrigenom kom
kan att intaga eu iVamsiacnde plats bland historiske författare un-

der en period i vAr historieforskning, som, mer äu Uilgon föregående,

Jfut. Tiä*kri/t 14
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bctti-kiias af fr<'nora<ia(Miclt; uiidtTsokninj/ar af de historiska urkiin-

(leiiia, till ocii iiicil af sådana, hvilkas varde sviies förut liafva varit

alltför ringaktadt. Ahl^vist var inom den historiska kousteu minia-

tyrmålare, loke blott personemts • drag, sjelfva deras kostymer iro

med den finaste pensel i detalj återgifna. Vi behöfva här endast

påminna om de båda bilderna: Krik XIV och Katarina Månsdotter.

Alfred Gustaf Ahl(|vist föddes i Runstens socken på Oland den

17 Juni 1838. Hans föräldrar voro den sAsora historisk forj-kare

och skriftställare kände kontraktsprosten Abraham Ahl({\ist och

dennes hustru Sara Gustafva Brun. Faderns arbete »Olands historia

och bcskrifningw anses PL'"a «-1t äfvt n for vSr tid liö^t värde och

sonen fördröj^ ej gerna att yn^nc forskare sökte förringa detsamma.

Ar 18()3 utgaf Ahhjvist sitt for>ta iiistoriska arbete, nämligtu sin

gra<ltial-afhaiidliiig f>m oroli^heterna i Smaland och Vcstergötland

löJl', hvilkcn belönades med (jeijers pris. Samma ar promoverades

A. i Upsala till i\lo8otie doktor och blef antagen till e. o. amanuens
id universitetets bibliotek. I universitetets årsskrift inrymdes plats

åt hans i ivenne afdelninf^ar (åren 1864 och 1866) utgifna afhand-

liag om »Aristokratiens förhållande till konungamakten under Johan
111:8 regering» och år 1864 kallades han till docent i fådemes-

landets historia samt blef i slutet af samma Ar utnämnd till lektor

i historia och modersmålet vid elementarläroverket i Jönköping,

hvnrifran han 1869 förflyttades till en motsvarande lärarebefattning

• i Vexiö.

Det af Ars arbeten, soin väckt största ujipmärksamlietcn, är

hans ar lsr>S utgifna skrift om "Konung Krik XlV:s fäiigelse och

död». Den iramla, af A. liiir lorlaktade iisigtrn, att Erik verkligen

blifvit förgilvcn, framkallade ett inom var historiska litteratur o\an-

li^ lifligt meningsutbyte som fortsatts i tolf år, enär de sista

fl) Ijd skrifterna aro införda i Eira för år 1880. Ahlqvist kan anses

hafva gått segrande ur denna fejd.

Det var. hufvudsakligen åt 1500-talets historia A. egnade sina

krafter och det var ock för att samla material till denna han före-

tog sina forskning^^färder såväl inom landet som i Danmark, Fin-

land, Tysklaud, Polen och Österrike. Värderika afskrifter af hand-

lingar i främmande arkiv halva genom hant försorg blilVit ät riks-

arkivet forviirfvade oei> det var iifven han, som vände den polske

historieforskaren, prof. l.i.sk(s liåtr till värt lands historia. Bland

de bidrag A. lemnat Historiskt Hibliotek» intager uppsatsen »Om
Sturi morden» första rummtt. Det varma intress<-, hvarmed han sjelf,

ehuru bosatt i en laudsortstad, fjärran frän de furuumsta arkiven,

bedref sina egna och omfattade andras historiska studier, iugaf ho-

noro tanken på att utgifva en historisk tidskrift. Om ett sådant

företag talade han gerua och med värme och utan tvifvel hade det

icke kunnat anförtros i bättre händer. Då några år före sin död

') Förteckning p& de särskilda »kriftern.i linucs iiitngcii i ilen omarbetade
oeh år 1878 ntgifaa upplagan af Alilqv»t« skrift, hvilkcn då bar titeln »Konung
Krik X1V:8 sisU lefnadsdr».
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A. fattade tanken alt furla^ga .<in laiareverksanibt t till liulx utlslailen,

vicktes glädje bos historiens vänner, ty man trodde sig durigenom
knoDt hoppas att hans framstfiende talang soin historieskrifvare

ikulle bira ymnigare frukt. Omständigheter fgorde dock att han
föredrog att q^arstadna i Vexiö, der han äfVen afled den 26
Mars 1881.

K. Vittcrhcts- Historie- och Antiqvitets-Akademien ville belöna

honom fiir de historiska arbeten hnn redan lemnnt och på samma
sråii^ tillforsiikra sig om ett nytt. Hnn invaldes år 1879 till dess

Iidariiot och egnade sina sista krafter åt sitt inträdestal, hvars ämne
>kullc lilifvit »den katolska rciiktionen i Sverii^e i slutet nf l»'»:dc

;irhin)(lradt.'t». Genom döden afhriits detta lians verk och de för-

winliijni;ar, med livilka m;in alltid Ijcfrärligt motsett nya arbeten af

.\hlqviäts hand, gäckades nu för lörbta gången.

Carl Fredrik Wiberip f Den 5 Februari 1881 afled lektorn

rid Gefle högre elem.-läroverk O. F. Wiberg, en för historien lifligt

intresserad och verksam man, vid 67 års ålder. Utom läroböcker i

mnsk och allmän historia samt en Atlas till Allmänna Historien

bar han utgifvit följande historiska arbeten: Om Asarne efter nyare,

deriöland /ilavt.ska källor (185.'{)- — Atlas till iSveriyes Historia (jte

T. v. Mentzer; IH.')!;). — Gesfriklanfls Runstenar (ISOf), r.7). — Om
dt Lla.<siska /(dkens handehjorbindelse ined Norden orii injit/tande jxt

dess kultnr flS*)?). — Om Grekernas och Etnttik ernas injh/tande j>a

l>romk >d/tireH (J.arov. pro<;r. ISGIO- — Om de jornun^ku folkens öe-

handlintj af sina döde (Liirov. prou^r. 1877).

— C)fverbii)liotekarien G. S. Klemming är f. n. sysselsatt med
ntgifvandet af ett för vår historia synnerligen vit^ti^t arl)ete, nämligen
fn »Förteckning öfver tryckta skrifter rörande Sveriges rahallandtr

till utländska makter»». Förtcekiiiiiiren. uppstäld i liklit^t inttl lir

Klemmings Förtecknini^ öfver samtida lirriittt ls<;r om Svcriiics kri<^^,

torde komma att omfatta 20 a oO ark, af hviika de första redan
Sto tryckta.

— Hvar och cn, som sysselsatt sig med vår äldre historia, har lued

•aknad erfarit bristen på uppgifter, hvar historiska handlingar finnas

tTTckta, och desse äro det i sjclfva verket i ett vida större antal än
'fm från hörjan skulle vara henäireii att tro. Man har saknat ett

'^erk motsvarande danskarnes '»Kci^ista 1 )i])l()matiea Ilistoriiu Danieit».

l^ör fMekmänncn har det emellertid ickt; varit obekant att hr C.

SUfVerstoIpe länge varit sysselsatt med förarbeten för ett dylikt

Hrk, afsedt att omfatta tiden t. o. m. 1718. Med så mycket större

bUfredsställelse höra vi att arbetena pä detsamma äter lära blifvit

allvar upptagna, som uppgiften är en af de mest vidlyftiga och
^dsptllande.
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Danmark. Af k. Danska V.-trii^knpssällskapt t liar utirifvits början

till (Ml nv serie af AV ^/>/// J h'j'!oi/i'ilica llisfona' JJauicte. Förra tielcn

oinfiitlar arcu TÖi) —1349 i :2,UGl{ uuinrucr.

Tysk/and. Den lU&toriska koniinis-ionen vid Baierska \ rtenskaps-

akademicu, sum gunoiu de baierska kuuungariies frikostiglict furfogar

öfver högst betydande penniagemedel» har under förflutet år fortsatt

utgifningen af sina stora publikationer: Die Chroniken der deutschen

StadU votn 14 bis ins 16 Jahrhund, (B. XVI). — Brie/e und Akten

£ur Getchichte des 16 Jakrhund. mit beaonderer Bucksivht au/ Baternt

Färstenhaxs (B. II). — Gesrhit hte Jtr Wisstnsi haften in Deutsch-

land (B. XVIII; 1. Gesch. (hr deutschen Kctlitsuissenscli ). — Dit

Rezesse und andere Akten (h r llan.otaije von l'2'')f>— 14>iO (B. V.). —
Forschniiijrn :nr <leutsc/ien Geschiahte (B. XX). — Allgemeine deutsche

Bioi/nijJae (XLVH-T.Vl).
l^crjanite fiirberedi-s fortsättnini^cn pa '>Deutsclu> Ivt'ichstM2:sakt(

och »Jahrbiicher des dcntsclicn licielis'). Af ofvan niinuida serie ilaiise-

rucesscr, uti(. af K. K(jj)])niaii, lara annu *2 band vara att vänta.

— Den frejdade mästaren bland Tyskland"* liistorirskrifvare Leo-

pold v. Hanke, hvars samlade arbeten forlidet ar hade hunnit till

den iSide delen, liar nu pa ålderdomen, med en förvånande aUtrings-

nirinaj^M, pidiurjat en \V< Itijescliii-hfe, beräknad jia C> delar, i tUre

band. Första deleu, omfattande iHe alUste Instorische VölkertjrnpiH

und die Griechen utköra i December förra året; den andra upplagan

är redan utgifven.

Österrike. Al ^Ifttrnicha memoirer ha två nya band ut kommit,

omfattande den s. k. heliga alliansens blomstringstid 181ii— lö«i).

Frankrike. Kn af Frankrikes skiekliiraste språkforskare hr Paulin

Paris har allidil den Febr. ISSl. Han har uti:ifvit en miingd

upplaj^'()r af ;:animairransk historisk litteratur, sasom Graudes Chro-

ni(|ucs de Saint l)enis, (jiuillaume de T;*r m. 11.

— H* Taine har nyligen afslutat tredje delen af sin historia om

Franska revolutionen. Pen kallas »La conqué-te Jacobinc»> och ut-

kommer innevarande år. Med Ijerde delen. »Le nouveau rc^gimea,

som anses blifva fiirdif^ om tva a tre ar, fullbordas detta den be-

romile iikadeniikerns historiska verk. 1 den de!, som nu motses,

bedömer förf., såsom man kiiiide vänta, jakobinerne iranska Länil

och tvekar icke att klandra de \ aidsaiuheter, som i frihetens uanin

bcgin<;oä, men han lärer äfven förstå att gifva en sympatetisk fram-

ställning af den första revolutionens »improviserade kampar* och

deras strid for de nya idéernas seger. (Le Livré 1881.)

— Tir N. do Wailly har ufirifvit en ny upplaga af den ryktbare

medeltidskroiiir-tt u .lomviLlts Umtoire de <i>ahU Luitis racd reviderad

text, språkliga upplysningar och ordbok. (Rev. Hist.)
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Folkväpnizigen i Svdrige 178&
Anteckningar

r Gostof UhM oeh B. M. Armfelts efterleouiaile papper

AP

ELOF TK<>KÉB.

Den 19 Augusti 1788 — årsdagen af Gustaf lll:s revolu-

tion — aflemnade danske utrikesministern BernsCorff till Sveriges

iindebad i Köpenbamn den afgdrande förklariogen om Danmarks

iftigt att med vapenmakt uppträda på Rysslands sida i kriget

med Sverige. Den 28 Angnsti erhöll konnng Gustaf i Kumb-
linge prestgård i Åländska skärgården den ofBolella underrättelsen

härom nonom rikshistoriografen Jonas Hallenberg, som var af-

«änd såsom kurir tian svenske ambassadören Sprengtporten.

Konungen var da stadd pa återresa tran Finland — Kyninune-

gård hade han lemnat d. 25 Augusti — och nyheten om Dan-

marks afsigter var honom ingalunda oväntad. Hallenberg fann,

eoligt sin egen berättelse konungen »ännu i sängen, vid sär-

deles muntert lynne», och emottog af hans mun förklaringen att

hsB oförtöf^adt emade resa till Skåne, hvarest anfallet i första

bsnd ansågs vara att vänta.

Ställningen var dock visserligen icke egnad att befästa

konungens »muntra lynne». Väl hade han, förr än nåpon at

hans omgifning, insett att Danmarks uppträdande skulle kunna

tjena som väckelse t"ör nationens sjeltständighetskänsla : och hans

ryktbara utrop »je suis sauvé»! har sedan denna tid blifvit

ett af våra nhistoriska ord». Enligt en anteckning af den som
i bekymrens dagar i Finland stod honom närmast, gunstlingen G.
M. Armfelt, hade han i en förtrolig stund till honom yttrat:

•En enda ressurs gifves, min vän, för oss: det är om dansken

förklarar oss krijr. Då hafva vi orsak att fara härifrån för att

') Hildebrnnd, B. E., Minnesteckning öfver J. Uallenbcrg på K. Vctcotkapi-
Abdcmieos hÖL'tid»dag 18ä0, i. 9.

Bist, Tidskrift 1881. lö
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försvara vår vestra gräns, och hela nationen, som då blir upp-

lyst af faran, skall tjena uun att försvara bade fäderneslandet

och niiiz sjelf: hos oss hehr)fvas starka slag tur att izöra olfekt))').

Och till N. v. HosPiistfMn hadr koniumen skrifvit(d. 20 Aug. 1788):

»Den de! Danmark tagit i kriget mot Sverige och som tyckes

alldeles förkrossa oss, är ej annat än en lycklig händelse, som

skall i alla hjertan åter uppväcka fosterlandskärleken och känslan

af sjelfständighet och heder, tillika med det nationalhat, som

från århundraden är inplantadt i alla sinnen». Gostaf III hade

äfven från böijan insett, att Anjalamännens förbindelser skulle

verka förlamande på den ryska härens framgång i Finland och

derigenom äfven beröfva den danska hjelphären dess väsent-

ligaste stöd -).

Men konung Gustafs egen, sa väl som hans rikes iK-lägen-

het var dock, da uutlcrrättelsen om danska regeringens heslut

nådde honom, i högsta grad äfventyrlig. Uao hade nyss, med

fara för egen säkerhet, lemnat en armé i uppenbart myteri, tVir

att återvända till en hufvudstad, der landets allmänna missnöje

jäste som i en brännpunkt. Han gick att möta en fiende, som

kunde väntas bryta in på hvilken punkt som helst af Sveriges

vestra gräns; och till landets försvar hade han endast att ställa

ett ytterst ringa fåtal reguliera trupper. Det var icke underligt

att de bland hans omgitiiing, som blifvit honom trogna, miss-

tröstade om utsangen, eller om det mod, med hvilket de sa^o

framtiden till mötes, liknade förtviflans. Ett malande uttryck

af denna stämning är toljandc, omedelbart före afresan fran Fin-

land, i hast nedskrifna biljett fran G. M. AnntVjt: »Voyant

que tout va au diable, je me berce de Tespoir de combattre

quelque part Rnsses, Danois, ou compatriotes. La mort est

toujours bonne, quand elle nons attrape Tépée å la main').

I det längsta hade Gustaf III hoppats på något resultat

af sin underhand Ii niz i Köpenhamn 1787 och af den smickrande

artighot. <<nn han visat befalhafvarne för den norsk-daiiska

stvrka, hvilken skulle komma att brvta in i Sverige, sin svauer

prins Karl af Hessen och sin systerson, danske kronprinsen,

—

en artighet, som icke blifvit lemiiad obesvarad*). Annu under

') .\rinf«lt$i sjdfbiografi, tr. i (Adlertptrrei, Handl. t. Sr. hiåt. I, t. 111.

Gostaf 111. Écrit^, V: 258, 9. _
') A. till sin hustru Ault. 17SSV ( Arinfclf.^k.i arkivet p8 Aminne).

*) Den danske generalmajoren Mansbach, afsnnd ni de danska prinsnrne

för att komplimeittm konangea tillbaka, hade honnit till Gnitaf Iliss högqmtcr
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öfverfarten till Finland i Jani bftde han 2:jort ett besök hos

Danin.u ks minister i Sveriifo, grofve Hewoutlow, pa dennes land-

slÄlle nära Stockhohn; och pa det itVi*iaste hade hans siindflnid

i Köjipnhainn sökt liil»ehalhi dot L"»da f()rstandf't med J)anmark

änder sommaren 178Ö Och ända till kort innan danska trup-

per tågade öfver Sveriges gräns, synes Gustaf hafva t vi flat på

ått Danmarks åtgärder skulle blifva något annat än pä sin höjd en

militirisk demonstration.— De underrättelser, som konungen under

sommarens lopp erhållit i Finland från Danmark och Norge hade

dock gifVit honom tillräckliga anledningar att tänka på försvars-

RQstalter. I främsta roromet satte han härvid sin förhoppning

till sitt folks sjelfständitihetskänsla och svenskarnes samla af-

voahet mot Danmark. lian hyste di>ck i iMirjan hetänkliL'-

heter mot att »hevära brmderna, såsom mrv an oradliet hade

fSr rikets invärtes lugn och adelns enskilda säkerhet»; och i det

läDssta ville han undvika truppsammandrairningar. För att

skydda Skåne mot den befarade danska landstigningen önskade

han att skånska adeln uppsatte tvenne infanteriregementen, och

anbefalde rådet (från Kymmenegård d. 16 Aug.) att inkalla

mgerings- eller resenrmanskapet till infanteriregementena,

närmast f5r att skaffa nödig besättning till de skånska fÄst-

ningarne För att ordna försvaret i Skåne afsändes Toll Iran

Finland; «»ch hefallniniz iiafs om proviantmanasins anl;iL'L'ande

Vermiändska och Bohuslänska gränsen, hvarjämte ufverste-

i Tinland, der hört kanonerna vid Högland och i hast vändt om. Enligt en
antpcVtiin» af Nordin (Xordinska snnil. I). I: 37. .if^ikr. i Riksarkivef) saniman-

traffk^le N. med Mansbach vid dennes återresa till Norge. Nordiu fursukto dii

•tt Qtforska Danmarks afsigter, men Mansbach gjorde allt for att öfverty^^a ho-

»OB, att Intet fiendtligt förehades och att det i Norzr HAnin)andr<«gna lagret

endast Tore ett öfuingslam*r N. fnrhief dock i dvn öfv»'rtygclt«en att kritfet stode

f^tr dörren. Jfr härmed Bcsko», Gu>tarjll, Afd. IV: lb6 och Holm, Danmarks
Politik nnder det irensk-mRs. Krig 1788—90, s. 62.

M Se den utförliga frnmställningen af dessa nnderbanul ingår äfrensoiu af

öfTtrlii^srnitisrarne inOID danskn iM-ircrintr»'!! - - livilka nnirsmnf vi>«a att dft endast

ar inodd och tvnofmi » som deu inlät sig pä uppfyllandet af sina förbindelser

nwt Rrssland — hos Holm, njrtt anf. st. s. éo o. f.

*) Sc rörande sveniika beskirkninL-en» i Köpenhamn drpesnher Holiiiti ii|)|)*st«(

Hngh ElliotM Dansk hi«tnr. Tidi^skr. 4:e Rn kke IthlXlo. i ). I Nielse

lorske Politik» (Norsk bistor. Tidiskr. 2 Ua^kke I: 1^) tinnes refereradt ett bref

Mn Maaderfeldt i Köpenhamn * hi äfreoeoai ntforliga redogörelser för svenske
^TifnlVoTi^uln i Kristiania MnrtinaUS skirffrelser till konutiiren: utdrnj tir frih.

1)0» alU bref till konungen under hsns beskickning till Norge i Juli meddelas af

Hcllatenin* i upp§at8en »Gustaf I Urs danska politik» (Nord. tIntv.*Tidskr. 1861,
h. 'I: 3.^ .

1 '>Jc f-rois (jti'il faat érhauftVr osj>rif* et !i liain»- nationalc. tandin

^e mfii je ferai tout mon possible par mes ne^ociatiun» de retenir le miniidcre

IHnoii*. (Omtnf III:• hr«f till C. A. Wachtmeiater, atg. af O. Andenaon, t. 85—S8).
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löjtnanten vid flottan Töruiug fick uppdrag att ordna Bohusläns

sjöförsvar ').

Innan .större delen af dessa befallningar hunnit till verkstäl-

lighet, hade konnngen sjelf skyndat till Sverige, och haus handlings-

sätt bestämdes af de förhållanden som här mötte honom. Det blef

honom klart, att treå inom och ntom landet endast stod att vinna

genom finnn mera utomordentliga åtgärder. Han bestormades afbö-

ner om sammankallande af riksdag och afslutande af fred. Äfren

Gustafs närmaste förtrogna yrkade med ifver på riksdag — bland

dem var äfven Armfelt, hvars tankar mycket sysselsattes af far-

hågor för ett medborgerligt krig. Ofverläggningarna i rådet

under den vecka (2— 10 Sept.), som konuniren tillltragte i Stock-

holm, voro toL^a egnade att uppmuntra hoiioni till de energiska

algärder, livilka öfverensstämde med hans uppfattning af Sveriges

ära och ijelfstäodighet Han syntes vara nära att gifva Anka

för dessa påtryckningar, mot hvilka ensamt Frankrikes sändebud

gjorde sitt inflytande gällande. Men Gustaf Ill:s mod och för-

tröstan till sitt folk segrade omsider öfver de klenmodiges betänk-

ligheter; och han insåg deijämte att en riksdag skulle medföra

större vådor än en ärli^ strid, äfven med underlägsna krafter,

mot den nve fienden, lian beslöt — oaktadt han, såsom vi

sett, ej varit utan farhågor f;T följderna — att i en folkxaj'-

ning .'iöka de medel till rikets törs\ar och ordningens uppe-

hållande, som ej annorstädes stodo till buds; och hau dröjde ej

att gripa verket an.

Konung Gustaf räknade icke torgäfves på sitt folks offer-

villighet. Sveriges allmoge samlades med hänförelse under fa-

norna till försvar för sitt land och sin konungs myndighet, och

öfver allt i landsbygderna funnos män, tillhörande samhällets

bildade klasser, redobogna att tjenstgöra såsom befEll vid de fri-

') DenaiumasUdtfs «. 28, '6U. Laudshöfdiugen i Göteborg Du Kietz hade

flitigt inrapporterat nyheter fr&n grinttraktema och redogjort f9r idtagna försvar*»

åtgärder. Hvarken hans eller beftlhafvarens i Skniif, laltmarskalkcn P. Scluffcr».

bref »oro egnade alt sthrkn konnnpens tillförsifjt. (Gust. Mss. LXVl. I ps. Uibl.i

Se härom Nordins dagbolc s. 16—lÖ (Uist. liaud). utg. at K. 6anit. t.

Skaiid. hist. VI), SebinkeU Minnen H: 48-50 och der anföi^a killor. Hoeh-
lehilåa aateckniugar, nnfördn af Beskow, Gust. III, IVt 816. Ännu >eåiiu kuii-

uniten Icmnat hufvud^sladcu fffrfoljdcs han af förcställnincrarna om rik?'clnjt. Rädet^

t>krifvelse härom träffade honom i Falun, och det var deritrau »um han i sitt

tTar erinrade om de faror som hota riket »mera af invirtea atamplfngar, rege*

rinsfxsjuka och fiendens forförelst-r, än af den makt han väpnat niot oss»; ooh

l.<t fnrsta att en rik^dair för»t kunde sHnimankallas, när rikets sijelfständighet ej

langie var i fråga. (Gustaf III:s bref till Wachtmeister a. 31).
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filliga skarorna, i mer än ett af Sveriges landskap erbjöd sig

tllmogen att såsom i födrens tid gå »man ur huse». Om det

in i denna rent fosterländska entusiasm blandade sig en stark

kiosla af fOrMttiing mot dem som nyss dragit fbrödmjnkelse

9^rer det svenska krigamamnet, och kommo än dessa fHkorpser

icke att mäta sina krafter med fiendens, — så är dock det

skådespel, denna folkrörelse erbjuder, i sitt slag storartadt. Det

kan väl sägas i någon uian utplåna Anjalaförbundets nesa.

•

Farhågorna för en dansk landstigning i Skåne hade ej be-

kräftat sig: i stället syntes det yara afgjordt att inl rott skulle

tfce från gränsen mot Norge, hvarest trupper, under förevänd-

ning af ett öfiungsläger, under sommarens lopp sammandragits.

Det gälde sålunda i främsta rummet att värna Sveriges vestra

provinser, till hvilkas beskydd konungen, från £da skans i Verm-
land till Konijelf i Bohuslän, ej egde att förfoga öfver större

styrka än 4,152 man med 21 kanoner Konun^en liOL'at sig

till Dalarne för att, enli<;t sina eizna ord, »iippnuintra dalkar-

larne, som på visst sätt hafva genom gammal häfd rätt till ri-

kets värn mot danskarne, att upprätta en korps, som jag skall

skicka ned till Göteborgs försvar»').

Gustaf lli:s resa till Dalame, hans sammanträden med dal-

allmogen i Mora, Leksand och Tuna d. 13, 14 och 15 September

och den hänförelse, med hvilken han mottogs på landsbygden och

i Falun, äro allmänt kända och flerestädes utförligt skildrade.

Från sistnämnda plats anbefalde han redan den 18 September

»fsändanilt^ ;it 3,000 L'evär frän (retie till frikorpsens Itehof; den

1?^ ntfårdades till landshr)fdini:en i länet, frilifire Beckfriis, före-

>k.rifter rtirande vi I koren fiir manskapets emottagande; och samma
'lau utfärdades förordnande för gardeskaptenen E. A. Tersmeden

att besörja korpsens bildande. I föreskriften till landshöfdinge-

ämbetet framhölls med bestämdhet grundsatsen af frivillighet

^) Enli.t .enenlUgtoMten Hje^ repport d. 8 Sapt. 1788 (Ontt. Mm. .

UVl. Up*. Bibi.).

*1 GvaUf III till Wachtmeiiter d. 18 Sept. 1788 t. 80. Konangeni rett

CMuledde allvarlig» Tuiilngar äfTen af dem som VOfo honom tillgifna. Nordin,
<otn »nsåg Dalresnn orh iippriittandet af frikorpser hnfvn vnrit besliitnn redan
fort afreéaa från Finland, säger si^ hafva varnat för »att .illmogeu ej borde få

IfllftOe Att ivInDa, tj tldana laker stanna ^ der de begynna» (anf. it. i. 18).

hSffn Rotenstein Tarnade för att »i inrikes saker nyttja allmoKen, hvilken alltid

kUr briig för den toin brakat dentamoia* (Roaeust.* Sami. »krifter 111:
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till skiluad han äldre tiders at>krifninLrar, hvarjänite försäkrades

att ingen rubituing i indflning.s\ t rket deraf skulle blitVa tuljden;

allmogeu tiuge sjeti' utse mauskap .till ötVerenskoinmet aotal,

samt egde efter krigsorolighetemas slut återgå till sina hem.

Egna kläder skulle användas i stället fdr uniform; men kronan

lenmade gevär och remtyg, och traktamente utlofvades efter

1774 års f&ltstat >).

Under det att konmig Gostaf i Dalarne sjelf tog initiativet

till dessa försvarsåtgärder och genom sitt personliga uppträdande

i dessa aflägsna bygder väckte den fosterländska rörelsen, hade

han uppdrairit al sin närmaste förtrogne, friherre G.M. Arnifelt, att

i Vermland sörja for gränsens skyddande genom upprättande at

laudtViäm. At honom skulle sedermera anförtros befälet öfver

det förenade frivilliga manskapet i Dalame och Vermland. Arm-
felt, konungagunstlingen, nu vid 31 års ålder generaladjutant

och öfverste för Nylands regemente samt konungens öfverste-

kammarjunkare, rättfärdigade på ett framgångsrikt sätt aitt

val till detta värf, för hvilket han syntes enkom danad. Utom
Gustaf in sjelf fans måhända ingen i Sverige, som i den
grad som Armfelt genom personliga egenskaper kunde vinna

menniskors hjertan; under det olyckliga kriget i Finland hade
Armfelt varit den enda högre befälhafvare till lands, som ut-

märkt sig i (ippen strid genom personlig tapperhet; sin konung
hade han förblifvit obrottsligt trogen, oaktadt de lockelser och

anbud, som från rysk sida blifvit honom gjorda och hvarom
ryktet visste att förmäla Ung, liflig, brinnande af begär att

') RogUtrfttar i krig&areQdeu ofvanu. dagar. (Riksark.). Biauil kuuungeua
papper (Upa. Bibi.) finoe* en promemorit af O. M. Armfeltt Ikud rörande nppait-
t:inde af m frlkorp^ i Dalarnc, hvilkvn bvues bafva legat till grund for konnogena
åtiiärder. Ilau tilUtyrki-r ileti att frikorpscr sockncvis iippsat!;!- i<vh iuöfva*. att

aftal med dc frivilliga iogii» getiuiu laudshöfdiuge-ambetet, all uutiuualdriigtcQ be-
varas såsom uuiform o. s. v., och viintar i tynnerfaet framgång genom éaJkariarnea
stdltbitf ocli lictlcr-kaiisla : "EftiT det be;frepp jag har (.iii dalkarlen» hoirfärd

och våra mo|eQ6, torde heder och ea chimeriqne belouing blifva första drifTje-

drame» ; . . . »de i deona korps formerade dalkarlar böra sättas i dcu turiattaiog,

att dc tro sig ensamt hafva bidragit till B. H:ti och riketa föravar och aikerhet».
(Bland Armfelts bref till kgn, odat.l.

*) åo härom Barfod, Märkvärdigheter ruruude St. förh. 1788—^4 s. 99»
Sjdf skrifTer A. hirom tUl ain hnstm från Högfors d. 14 Ang. 1788: »Uim-
pératriee, ponr me consoler, m'a fait des ufTres lea plos mnguifiques aussi bien qne
des complirnend tlatteiirs pour mes faleii» iiiilitaires. Mais j'ai tout mcprise, toi.r

réfasé, juäqu aux scutimeuts (jiu mc parlaient encore en taveur de cet homme
qne j'aimais plos qne mon pére *), et je preftee l'ezil aToe nn prinee mnlkeawoi,
n rjui jc dois tuut, a iiiir u'Ioire^ qui me serait å ebafgo et å nnc fortQDe qne jc
ne devrai^i qira Tiui^ratitudt'. (Aniinue ark.).

Armfelt» farbror general luujuren C. G. Armfelt, invecklad i Aujala-furbuudci.
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ta töra sina truitper i .striden mot fienden, var han rätta man-

nen att rycka folket med sig; och lian var derjämte, med all

bio konungatrohet, tillräckligt vän af rikets första stånd, hvilket

han sjclf tillhörde, fBr att ej tillåta uppvigHnL^«<förs()k raot adeln.

Sjelf hänfördes han nnder tidens lopp af den lust att »slå juten

pi hafVndet», som han så v&sentligt mit med om att fram-

kalla hos sina frivilliga; och då det visade sig att kriget med
Danmark Tftsentligen skalle komma att utkftmpas på nnderhand-

lineens v&g, var hans stndstost nåra att komma i konflikt

uied konungens statsmannaklokhet.

Armt<'k, som i Stockholm taait litlig del i öfverläL^snin-

iiarrip med konungen om rikets ställning och, såsom vi sett, va-

rit med om uppgörandet af planen till Dal-frikorpsens organi-

sering, lemnade hufvudstaden några dagar senare än konungen

f5r att begifva sig till Nerike och Vermland Han tog vägen

Öfrer Örebro till Karlstad. Undeir resan hade han tillf&ile att

gOra sig nnderr&ttad om stämningen i landsbygden. »Sådan

tom jäsningen nu är, har den aldrig varit», skrifver han till

konungen från Örebro (d. 16 Sept.) och i ett bref till sin

hustru (d. 18 Sept.) berättar han, att han hos* de missnOjde

tuniiit »une tournure fanatique» mot konuntien. Hos bönderna

Och presterna hade han deremot törmärkt en alldeles motsatt

ton; men ansåg att- deras uppretade stämning mot adelu före-

') Desäförianau afsäadts hau till koauageo ett förslag till avägabriugaude af

iuå han kallar »une fitnatloii »roBoiicé«« genom ett Mparti hardi». Han önskade

itt konoQgeu skulle uppehälla alg 1 Mon ett par dagar och ville begifva sig dit

Cr att öfverlägga med honom om utförandet af denna hemlighetsfullt antydda

plia. »Rien D'est de plaa de couséqueace», tillägger haOj »que votre séjoar en

Daldciriie. SI Toiia en aortes å eette beura sena étre mat^ ehes tou, il favdn
des morens moiuä récounas pow le devenir*. Konungen afböjde förslaget, nnder
förklarande ntt hau föredrog »mezzi termini - neh fann det >»d'uTi«* natnre trop dan-

gereisc pour le tot^, mais bon dans une extrémité». (Kerite de Gustave 111, T.

V: 1017. Falnn >Vio 1738). Hveri bestod detta fSnlagf ~ Ingn oss tiUgingHga
pspper lemna npply^ninir dcrom, och konungen berättar sjclf att han bränt

A:s farliga bref. Frägnn kun möjligtu hnfva varit att med dalkarlarne tåga till

Sitockholm och åvägabringa eu at&Lskupii, med eller utan sammaukallaudi' af en
nk»dag. BDer kan Armfelte fSrslag stA i något elagi eammanhang med den fråga

om kounn^eus abdikation, som äimn A. 17 Sept. i Falna Tentilerades af den ko-

DODgen följaktige president-sekreteraren vou Asp (se Wabrenberg, Bidrag t. hist.

oa Gostaf III:s sista regeringsår, i Tidskr. f. Htteratnr 1851. s. 330)? — Om 8ntk>

*ildbeten af riksdag talar Armfelt ofta i bref till sin hustru och hoppades förmå
fanoogen dertill: »Je triomphc enfin», skrifvor hau d. från Karlstad, »et j'e8pere

4Se jendi avec la pöste vous aares le riksdagskallelsen a Stockholm. Cest en
eeaaant la démiadoB de tontee mes plaees, que j'ai pu érlter la gnerre oivile,

J|ai au fond aurait mienz eonveuu å mon courage et å mes talens, qu'une diöte, oh
jtprévois mille chntrrin?». — Dansknme« inbrott omöiligtrjorde alla rik&dagsplanet,

eeb konungen var föga benägen att Ijrssua till Armfelt6 planer att draga sig tillbaka.
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trädesvis hade sin grund i egeunyttiua beräkningar. »Under min

resa till Kristinehamn», berättar han, »biet min vagn vid alla

slyatsombyteD omringad af bönder, bviika togo emot mig nästan

som om jftg Tore en gud. De sade mig att de visste att jag var

en tapper man, min konongi och folkets vän, »intet ryskt sin-

nad», och att jag kom dit för att sätta deras land i försyars-

tillstånd, samt att jag blott behOfde sfiga ett ord, sa skulle de

gå man nr hnse. De erbjödo sig att draga min vagn, att f5(ja

mis pa ögonblicket och slå ihjäl alla dem som i själen voro

ryssar» '). AtVen i Kristinehamn och Karlstad blef Armtelt mot-

tagen såsom en landets räddare. Likväl funnos i dessa bygder

en mängd af dem som han kallar »frondeurs enraszés».

I Karlstad sammanträffade Gustaf III och Armfelt d. 24

Sept. Danska annéens snara inbrott kunde nn icke betviflas

— det egde rnm samma dag; och konungen fljeif torde Tål

knappast ha Tftntat något åf det personliga mOte med prinsen

af Hessen, hvarom han firån Karlstad d. 24 Ang. genom svenske

generalkonsuln i Rristiania Martinau väckte förslag Konung
Gustafs \nstelse i Karlstad medförde åtskilliga regeringshand-

lingar af vigt vid försvarets ordnande. En utredningsdeputation,

som ^[emensamt med Armfelt ocli den fiire honom till Karlstad

afsände generalauditören Uerman af Lastbom^) skulle ordna gräns-

försvaret, tillsattes omedelbart efter konuncjens ankomst till

Karlstad. Armfelt blef dess ordförande; ledamöter voro 14 af pro-

vinsens framstående män, officerare, tjenstemän och bruksegare.

Och några dagar senare, d. 29 Sept., utfärdade konungen sin märk-
liga kungörelse »angående de stämplingar, rikets fiender företaga

att söndra svenske män och förleda dem från den trohet, de

konungen och riket skyldige äro». Det var denna kungiirelse,

som i de mest skilda landsändar kallade folket i vapen; den är

att anse sasoni ett manifest fran Sveriges konung till dess folk

mot rikets yttre och inre fiender. »Da fienden», heter det, »ej

ser sig med uppenbart vald allena kunna åstadkomma vårt

gemensamma förderf, vill den med ränker och stämplingar för-

Armfelt ttll sin hnaftro (Iminiia wk.).
^) Nielsen, anf. f. 166é Martinao triflkde priiiM& (5nt i UddaVallt ock

ttek ett be^tnmdt afilag pS sin framställning.

Låfltbom var känd i Vermland sedftu äldre tider, och liaUe af konoog
Gnitaf varit anTånd flaom lniiiaka|iar« röranda fdrhållaodan i Norge (se NiaUea
s. 40). men rar. Cttligt Armfelta ord till sin hustru, »cordialemeDt détealé* på
grand af »itt högdragna vhsen. Kungöreben om atredningskomilliiaionaD, dat
Karlstad d. 24 Sept., ar koulrasi^nerad af Lastbom.
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orsaka söndring både emellan eder sjelfva, som ock emellan oss

och eder, vetandes, att dä en svensk konung är förenad med
STenska folket, de ej lätteligen kanna onderkofvas. Vi förmane

eder derföre i den Högste Gadens namn, konnngars och rikens

enda sannakyldige beskyddare» att ej låna öronen till sådana

(MSkf otan bibehålla den trohet, vi af eder hafVa rätt att fiska

oeh som vi under vårt 16-ariga regemente både erfarit och för-

tjenst». Efter att hafva ottryckt förhoppningen om en snar fred ge-

nom utlandets bemedliug, slutar kun j,'öre Isen med löftet om riksdag.

Samma dag, som detta manifest utfånlades. erhöll Armfel t

formligt förordnande dels att vara brigadchef för den i Dalarne

upprättade frikorpsen, dels att rekognoscera Vermlaodsgränsen

och föra beföJ öfver de der förlagda trupper samt »vidtaga så-

daoa försvarsanstalter, hvartill omstftndighetema kunna föran-

Itdt»^). Hans myndighet ntstrftcktes genom ett nytt kongl.

bref (<L 2 Okt.) till att sjelf konstituera officerare vid de under

ksas beffil stående trupper; och den förste befölhafraren för

frikorjjsen fran Dalarne, kaptenen Tersmeden, kort derefter be-

fordrad till öfverstelöjtnant, anbefaldes att ställa sig under Arm-
feits befaP). — 1 sällskap med Armfelt gjorde konungen fran

Karlstad en uttlygt till Eda skans och Morast, som Armfelt

börjat sätta i försvarbart skick. Invånarne i trakten hade sjelf-

BåDt erbjodit sig att der atföra nödiga arbeten').

Det var vid återkomsten från denna utflykt, då Gustaf III

m ftrdig att antr&da resan till GK^teborg, som han i Karlstad

'

Mfflmantrfiffade med den man, som kom att atdfira ett afgörande

iollytande på utgången af detta flittåg. Det var engelska roi-

nistern i Köpenhamn, sir Ilugh Elliot, som skyndat till Sverige

') Ärmfélt blef geuom denna vidsträckta fullmakt i »jeUvt fOlket proviuseus
'tjrcMUn. Af dess t. f. land«ihufilini'. frib. J. G. Utrgla, ansSe man sig ej kanna
Titta caergiska åtgärder. Armfelt tauu sig Däeon gång förauläleu att ofTeutligeu

tOIrittavisa kroBobe^eniBgen, hrilkes han anaig hafra forfarit egemniktigt mot
sllmogea i Mmmanhang med landtvärnets nppsättandt*. I en ktingdnka, dat. 30
Okt. 1788. försäkrade han allmogen att missbruken med skjutsningsptlagor, fura-

fering o. d. tknlle npphöra, oeh han skaffa rättvisa hos konungen. Derjämte gaf
haa ett vackert vitsord om vermlänuingarnes mannamod och offarrilUghat. (KvB-
gSrdsen är tr. i Gjörwelh Allmänna tidn. 1788. Ill: 268).

Reg. i krigsärenden ' V,„ Vioi •/io» (Rikaark.).

^ Konnogens långa uppeh&ll f Karittad viekte fSrrlning oeh gaf aalMlaiBg
till hvarjehauda anmärkningar i hufvudstaden. Se t. ex. hertiginnans af SödermanlandM till grefvinnan Piper d. 29 Sept. 1788 (Fersens hhL skr. VIII: 174), hvari
boo gor tig lustig öfver konungens begäran att få sig tillsänd »Tusen och en

•Ceb m*% pam ai eomiqne, lorsqn'oB a dea iatéråta d'état i eoBdBire,de
*eofoncer ä Carlstad et lire Les mille et une nuit, que j'en ai ri romme BBf
^e*. Att konnngea aDTände ain tid väl, torde emellertid e] kunna betviflaa.
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och >oiii neiuun sitt t-iuTLMska uppträtiaiide till Sverifires torman

törvärtVat anspråk pa en {»lat.s i dess historia. Oui sitt sam-

manträffande med konungen har KUiot i en efterlemnad anteck-

ning berättat^): »Jag fann hans vagn färdig att föra honom

från KarUtad till en mera skyddad plats; utan generaler, utan

trupper och med några fa uppvaktande, var han i saknad af

hvaije slag af försvar. Konungens egna ord voro, att jag fann

honom i samma belägenhet som Jakob II, då han måste lemna

sitt rike och sin krona. Han vore på vippen att falla offer fÖr

Rvsslands ärelvstnad, Dan marks bedrätieri orh sin egen adels

partianda och torräderi. Med den ujtpriktiiilit^t, som Ltedröf-

velsen in^ial", tillade konungen: och för mina egna misstagw.

EUiot berättar att han sjelf da utropat: »Sire, prétez-moi votre

couronne, je vous la rendrai avec lustre!»; och att konungen derpa

gått in på alla åtgärder, som £lliot ansåg sig bdra föreslå.

Det ligger utom området för denna framställning att redo-

göra för de diplomatiska förhandlingar, som bestämde sakernas

utgäng och i hvilka Elliot spelade en så fi*amstående rol, så^om

»champion tour ä tour du roi de Suede et du prince de Hesse»-).

Hans törtjenster om Sveriges räddning äro tillräckligt stora,

t'i)r att ej beluilva ökas genom uppgifter, som i den urad som

berättelsen om detta samtal sakna sannolikhet. Gustaf III reste

från Karlstad till Göteborg, som var fiendens mal, icke f<>r att

söka skydd, ntan för att bjuda honom spetsen; hans belägenhet

var d. 29 Sept., sedan han sett den fosterländska hänförelse,

hans blotta närvaro framkallat, långt ifirån så förtviflad, att

han behöfde jämföra sig med Jakob II af England; och ingen-

ting var mindre Öfverensstämmande med Gustafs hela väsende

och åsigter om sitt lands värdiLrhet, än att han inför en frftm-

mande makts representant ^^kLlll' hängifva sig at hopplös för-

tvifian. Klliots b«^i;itt«'lse är ett luni.s pa den vana att öfver-

drifva och starkt färglägga sina utlatelser, hviiken jämte haus

häftiga lynne förskaffade honom namnet »le Roland furieuxM bland

samtidens diplomater'). Gustaf 111 hade £lUot att tacka f^r

*) Couutess of Miatu. A Memoir oi liu^ll hWiot s. 806. Se Holms utför»

ligt reeention «f denn» skrift (Dansk liist. Tidsskr. 4:d« Rsekke, I).

Bernstorffs uttryck om EUiot. (Holm, anf. »t. s. 8t':vi.

L. v. Enxf -^trorii, Miuncn och anteckn. II : 4. Om konuu);en låtit undfalla

sig yttraudeQ af deuiiu art, så skulle det hafva varit, sedan han, efter uaderntteUen
OD tr&fltaiBg«n vid Qvistram, åtorrändt till Karlstad natten mellan d. S9 och 30
Sept., för nit derifran taLrn viiiren öfver Mariestad, sedan tlcn kortart^ vhifi-n till

Göteborg var honom afskureu. Då var han djupt nedslagen, och ett stormig
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mycket i denna kritiska tid; men för befåstaudet af sin krona

hade han dock i främsta rammet att tacka sin egen rådighet,

dtt snille och sitt folks fosterlandskänsla.

Sedan konungen d. 30 Sept. lemnat Karlstad, hvilade an-

irsret f5r Vermlands i^rsvar på Armfelt. Med ifver grep denne

ao det vigtiga vfirfvet, understödd af befolkningens fosterländska

hinfSrelse. I »ntredningsdeputationen» arbetades flitigt under

Armfelts ordförandeskap, oeh dess ledamöter såfvo ett vackert

föredöme af otlervillighet. Alldeles utan li<'t;inklif!heter tör fa-

rorna af att sätta vapen i hand pa en oofvad och odisciplinerad

aiiffloge var väl icke en och annan bland dem och deputa-

tionens högst uppsatte man, öfversten C. G. Löwenhjelm, hiUl

fftre, att upprättande af ett landtväm utan stöd af reguliera

trapper skulle reta fienden till plundring och framkalla »ett

ilagtande» mellan allmogen på gränsen. Han varnade för öfver-

drifvet nit och okunnighet om rätta medlen, samt slutade med
itt åberopa 45 § regeringsformen, hvari stadgades, att konuniien

ej eirer pal;iL'i:a '^krifishjelper, gärder uch utsknfninL'ar^> utan

rikets .ständt-rs samtycke. Armfelt, såsom ordfiirande, Mef ho-

uuiu icke svaret skyldiii: han hotade, att om deputationens med-

lemmar vore af samma mening, att det »vore farligare att söka

försvara landet än lemna det till fiendens discretion», genast

marschera med sin styrka till annan ort, der den mera kunde

behöfvas. — Oppositionsmannen Löwenhjelm förblef visserligen

uppträde lär«:r ha förefallit mullau bonum och Armfelt iiicd aiileduin^ uf deauen

ofiMwhålltamma före«tållDiDf;ar till konnngen itt ej gifva allt fSrloradt (Aim*
fAU fjclfblograti auf. st. ». llö o. f.). Vittueu till detta atbrott af öfvergaeade

>»agbet «jnas ilock.ej h.ifva varit andra nti Arinftlt orh irrffve Ekeblttd. — Efter

uaderrittcltea oio uederlaget vid UTiatruiu akrifvcr Artufclt till sio hustro l.'/|f,)-

Grud Diea! dou-je tarriTre å tant d§ konto pour ma patrie, q ni pacalt •*aoca-

maler k ckaqao isatant! Tranfelt el lea autrea u'out pa« luaDcjaé de braToare,

nai« fls le aont lai**éd tourner comme des sof^. Enfin, la prcniii*re noavelle

4ue Qoai aaroiu, sera probablemeut la prise de Gutheutbourg. J ai cunseillé le

(oi d'aller å aon armée, all peut raaaembler nne, de oe point ritqner nne
iSiiie déeiiifet mua de tåcher par ses manoenvrei de couvrir Gothembourg
tt d'capécher qne la placc soit coapée de ses ri\res. Mais conseiller un priuce

^al a'a ni talcua luilitairej», ui terineté politique, c est crier it uu sourd. Je suiit

in ser le qot-vive, mait dana pen, a'ils ne ae jettent inr nioi avcc 6000 hommea,
C' tLriiu 'Jii l'a.ssurtr. iln atiront beati faire; mais ravaiiJajc de leur coté ne »era

poiai reinar^uablv. Chaque puuce de terre quMU avauceront leur coiuera du
nog*. (Ammoe arkiv). Läu<;e dröjde efter deo ofvannämnda ordvexlingen med
koBongeu i Ariiifeltii sitine ett be»täindt misstruciuU- till koonngens militHri$>ka om-
iömv och till faslheten af hans politiska liallntii-, hvilkct ofta ger sig luft i .\:s

(artroliga bref till hans hustru. Meu det bör sagas till huns heder» att hans
>it fSr lin koannga tjenat och landeta f^mar derigenom ingalunda ninakadea.

') Se t. ex. majoren Stnarta yttrande d. 6 Okt i depntatioBena tryckta

protekelL
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w<>ry^k'eligeii vid 45 §»; men ötVerlägijnincen synes sedan atlupit

i all endräkt, ui-h ledamöterna tätiade, att döma af deras trvckta

anforaaden, i patriotisk ifver. Kedan d. 10 Okt. kunde deputa-

tionen inberätta till konungen i Göteborg att från Filipstads,

Nordmarks, Jösse, Gillbergs, Fryksdals och Elfdalena hårad

redan vore anskaffad en styrka af 800 man, att inträda i ^enst-

göring. Fr&n bergslagen, hvarest manskap ännn ej blifnt upp-

satt, erbjöds att till ntmstning och proviant erlägga 33 rdr 16

sk. sp. f5r hvarje rote, för hvarje stån^jernshärd 10 rdr, och för

iivarje helt hemman 3 rd. 16 sk. i penningar eller persedlar, för

att bilda en landtviirnskassa.

Invanarne i FryksdaLs härad, icke nöjda med att halva

lemuat sin kontingent till landtvärnet, skickade i slutet af Oktober

sjelfmant en deputation till Karlstad med anhållan att fa bilda

en frikorps af samma art som dalkarlames, och ville lemna hos

och hem för att strida mot landets fiender'}.

Borgerskapet i Karlstad bildade ett ordenssällskap under

namn af »Svenska borgersmänp, hvars medlemmar förbnndo sig att

upprätthålla konungens myndighet, hålla vakt öfver att lasteligt

tal eller stäinpliugar mot konungen ej tinge förekomma, samt att

vid valen till den stundande riksdagen arbeta i hans intresse^).

Sedan åtgärderna for up[)sättningen af det vermländska

landtvärnet hunnit afslutas under första veckan af Oktober, be-

gaf sig Armfelt till Dalarne, for att öfvertaga bef&let öfver den

derstädes af den nitiske Tersmeden bildade frikorpsen I Da-

lame fann han en entusiasm och en ifver, som df^erträffade

hans förväntningar. »Folket liknar de gamle romame, skrifver

han till sin hustru lo)^ och man gör sig ingen föreställning

derom i andra delar af Sverige . . . Ack, om man genast kunde

stöta pa heudeu! Segern vore otvifvelaktig. Men 40 mils marsch

') Re^ristratur i krigsärenden IH Nov. 17Ö8 (Rik-arkivet).

^) .Med tillfredsställelst* öfver denna framRång skref Armfelt d. till sin

bu«tru: »Ma coinmission a si bicu réussi que j ai eu 800 suldats habiilé» et ouur-

rif et 7000 ndr qae le berg«Itf( a fonrni an roi. (NB. eette piorince eat eelle

aor laqnelle Topposition a coiupté le plus). Aasai les gentihhomincs n'ont>ils

p.ns la gioire d"nvoir coiitri!)né å toiit ceci que par craintc d\'tre assommés par

le< paysaus, qui, joinU aux prétrea, se croyent plus puissaats que le grand Mo-

itol». (AmiDBe wtk»),

') SällilnpeU itadgar, dat. d. 1 Okt 1788» finnas i Onst Ifsi. D. XLYI.

Upsala bibi.

*) Frftn Falun hade Tersmeden för det vermländska manskapets utrustning

afriUidt till Armfelt ammunition och 1000 ndr i penningar (rapport till konon-

<.'t>ti '
, Gnst. Mss.). lian berättar i sainmn bref, att han varit öfverlopea af

per»ouer, som önskat blifva ofiicerare vid korpsen.
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stämmer ner modet l»etydliiit. Jaiz reser i morgon till Tuna, i

Tifvermorgon till Leksand, derpa till Mora, o. s. v., alltjämt i

bonddrä^ — det tar hjertatj ur dem». Afven konungen hade

uder 8in ma i Dalarne anlagt provinsens dr&gt, och uppträdde,

enligt sina egna ord, som en Mora-bonde med blå bandet

Fran Gagnefs prostgård ger Armfelt följande lifliga skil-

dring af stftmningen i landet: En kapten Tiellman, possessionat,

nu ^ år gammal, går nt med, en löjtnant Hörling, 71 år, som

fick pension (17)53, gar äfven med oss och hafva vigör som ungt

folk -). Do förnämsta och rikaste bönderna iiöra pa samma sätt,

uch emuiation är emellan far och son, hvem som skall fä den

äran att ga. Värst är att hela skaran är oexercerad och att

de ej låta styra sig, då de komma i ifver. Vid kyrkan sade

eo bonde, åt mig: Hör du, laga att officern går på, ty annars

fltta vi kulan i ryggen på*n, om kan ej är trogen. Döm hnr

roligt det blir att fa sådana bestar att lyda, då retrfttt blir

DÖdig'). — Ock till konungen inberättar Armfelt från Tuna:

Jag har tillbragt 6 timmar med att ordna en enda bataljon.

»Mina officerare äro antiiiL'on för samla fiir att lära eller för

untia att ha kunskaper; men alla utan undantag dela de min

tanke att va^a lifvet f(>r den bäste kunii och det otacksammaste

tadernesland». Uan tillägger med afseeude på de bada ofvan-

nåmnda veteranerna/ som erbjjDidit sin tjenst: »Jag nekar icke

att dessa aktningsvärda gubbar med sitt hvita hår kommo
mig att rodna öfver mitt tidehvarfs anda oeh fSrkasta hela

denna litteratur, hela denna filosofi, som ej är vård ett öre^).

Det manskap, som sålunda socknevis blifvit samladt och

under Tersmedens egen appsigt — »för att akta dem för elaka

rad och rykten» ^) — blifvit fördt till mötesplatsen Tuna, luön-

') Annfelta bl&« eleftint«rbrad m de frivillige en iiag:el i öget. -l\ fenilre

Icinpocher [>oar leur plaire» skrifver han. Ett par ghnsier hade hau Hkviil

bnrit (lemia dekoration «parce que c'étnit nécessaire d en iinposer». Ilnns nfsiirt

Tir dock att efter första vauna fraingåog mot danskarna »kicka tillbaka denua
Iret forat erhillna orden. (A. till kgn *Vin 1788. Gnst. Mss ).

'l Barfod. Mnrkvärdigh. s. 105 nnmiuT ett par nudra frivillisja veteraner;

^»pteoeroa Fröberg och Wallencrona, som nära äO:&riga grepo till vapeo.
" 1788. (ÄmiDoe ark.). Samma anekdot berättat i ett iltom flyg-

skrift 17N^ tryckt »Bref frln en Leksandsbo*. med tillägg, att Armfelt trant»
stt de skulle fä f-K ni&nga som möjligt af sina egna landsman till ofrtcerare. or!\ atf

i>*& ijeif skalle »såsom en redlig svensk general vara den främste i faran. Detta
rörde tt myeVet de kringtttende, att de omringade A., upphöjde honom på lina axlar
oek noder ett fröjdefnllt hurra betygade lin innerliga glidje, taekiamhel oeb erkinala».

) 178i?. (öfver».».

') Tersmedeo till konungeu llbt:, (Gust. Mss. XLV I).
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strades der af Anntelt d. 15 Okt. och upjdiröt den 16. f?$r Ätt

under Tersinedens hetäl marschera till Veriniand. Styrkan u}»p-

gick till inemot 3000 man med nnåvj. utrustning ; enliiit <ttVer-

enskommelse medförde hvarje frivillig sjelf uiunfdrrad for 14

dagar. Gefle stad hade frivilligt försett korpsen med åtta tre-

pundiga kanoner och trettio man artilleri, och åtskilliga af denna

stads patriotiska borgare hade låtit inskrifva sig vid frikorpsen

Alla voro de lifvade af den bästa anda, fördiga att hålla det

löfte, som de och deras befälhafvare ömsesidigt gifvit bvarandra,

att, »innan snö fallit på marken, se danskarne utkörda nr landet»

eller ock sjelf aldrig komma tillhaka -).

• «

Det var emellertid icke endast Dalarne och Vermland, som

frivilligt väpnade sig för att möta rikets fiender. Den foster-

ländska hänfr>relsen s])ridde sitr hastigt öfver hela Sveriize, i

synnerhet sedan konuni^ens kunL:<">r(dso af don 29 Sept. Mifvit

kiind. »Om Kdcrs Majestät vill ha MHH) man fran Helsingland»),

skrifver Armfel t till koniniL^en d. 14 Okt., »sa skicka befallning

åt lagman Nordin '') att befatta sig dermed, ty provinsen miss-

unnar Dalarne den hedern att ensamt våga allt för sin kung.»

Grefle hade, såsom vi sett, frikostigt bidragit till den dalska

frikorpsens atrostning och hade för stadens försvar anskaffat en

båtsmanskorps, ett kompani kavalleri, två kompanier infanteri och

60 man artillerimanskap, hvilka nnder Oktober och November

mauatler iifvades i vapen.*) Innan iinmi konnngeiis manifest

af d. 29 Sept. hunnit till ,1 ii mt lands alhiL^sna hyi^der, liaJe

detta landskajis invånare väpnat si<:, vid underrättelsen ntt en

fiendtlisi styrka under li( t;il af general v. Kroijh vore i antagande

mot dess gräns. Kyttmästaren och chefen för Jämtlands häst-

jägare-sqvadron Tideman samlade sitt manskap, allmogen upp-

bådades från när och fjerran, och man tågade, försedd med

4 kanoner, till Hjerpe skans fienden till mötes. £n annan

') lur. Tidn. 1788; 90; ofvaunumiula tlygblatl.

TersmedcDS ofvaunämndt npport till konungen.
Nordin vnr t, f, land-.iiofdiii? i Geflcbortrs Des-* ordinarie $tyie«mi«n.

jrrefve A. F. L". Cronstedt. vistndt» i Stockholm såsom bankofuUniiiktip och ansåg»

mindre välsinnad. Adlerheth (Anterkii. 1 : 60^ berättar, alt Cronntcdt »tillstyrkt att

fienden måtte lemnas obehindrad framfart, på det han ej skulle rctns till hirdhet

L'enom ett nfijrnxirrpt inotitimd. Detta råd, ömsooi nttjfdt f5r feghet och otrohet,

adroe honom hela landets misj>troeude."

*) Se Gjorwell. Allnw TIdn. li8B. Ill: 205.
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ailniOL'eskara, l>ev;ipnad med bössor, under befäl af liai adsh(U'(linu<'n

W a>»'ll. liiträdd af en konstapel och en underofHcer, hade atauit

äg att bestrida vakthållningen pa Frösö skans. •) Inom några

dagar voro 4000 jämtländska bönder, fi^rsedda med de vapen

som kände anskaffas, samlade vid gränsorterna; förhnggningar

gjordes, fältverk nppf5rdes och skansar iståndsattes. D. 16 Okt.

kunde dock landshöfdingeämbetet i Grefle inrapportera, att den

danska korpsen nppgifvit tanken på infall i Jämtland och dragit

sig tillbaka till Röras i Norge.

Ett inbrott befarades äfven i llärjeadalen, hvars L'räns var

aiidejt s r»pp(>n. En försvarspian uppirjordes af kaptenen Riin-

'|vi6t, euliiit uppdrag af länsstyrelsen i Getie, hviiken var betänkt

p4 att sända rekryter af Uelsinge regemente att understödja

lUmogen, ^om genast väpnat sig och till ett antal al' 500 man
Mmlats vid de punkter, som ansågos hotade. »På en ort», heter

det i den samtida berättelsen, »der brödfödan ofta saknas änder

täta missväxter och der innevåname, spridda till sina hemvist

bland berg och dalar, aldrig sett någon militärisk trnpp, nn

mindre lagt hand vid militäriska arbeten och öfnini^ar^^, ujip-

fordes faltvrrk, reparerades Länirå birfallna skans, inrättades

vardkasar och organiserades en korps af skidlöpare, fiir att under

vintern bestrida vaktliallningen a bergsbygderna vid gränsen.

—

Pa landsbygden vid Bollnäs upprättades, pä uppmaninn af ortens

kyrkoherde och ståndspersoner i trakten (d. 19 Okt.), en korps

af 250 man till Uärjeådalens försvar, hvilka stäldes nnder beföl

af kaptenen v. Behansen och genom en deputation reqvirerade

gevär i Gefle.

Summan af de frivillige, som blifvit antecknade i »soldat-

Söckname» i Gestrikland, Helsingland och Härjeadalen upjigafs

af t. f. landshöfdingen Nordin (5 Nov.) till 4950 nian; städerna

Gefle, Hudiksvall och Söderhamn uppsatte 1115 man.-)

Afven städerna i de nordligare delarne af Norrland tiitlade

i vidtagande af försvarsåtgärder. Från Sundsvall berättades

d. 11 Okt. att borgerskapets frikorps af 150 man blifvit mön-
strad; 2 batterier med 15 kanoner skulle anläggas vid inloppet

M Tfdcmaiit rapport till koDangen, Gntt Mm. XLVI.

KoDQngent befftHnlnfr till krigakollegiam att förte Gefleborgi lioi fri-

^"i7)<er med gevär utfiinlades d. 5 Xov. Ri'i:istr. i kriisiirender (Rik^ark.)
J>e Tidarc rörande dessa föravar*ansta!ter pa larKNbvi^dtii i NurrlaDd; Gast. Mm.
XLVI; Inrike» Tidn. 1788, n:o 80. 8:5, 86, 9U, 1781» u:o 1.
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till hamnen, och af ortens allmoge hade ända till 4000 man

antecknat sig att gå fienden till m«ites. Kaptenerna von Schantz

och Modée ledde försvarets ordnande i Sundsvall. — BorLier-

fikapet i Umeå öfvades i vapen; i Piteå inskrefvos af borger-

skapet 100 mao, hvilket antal man »vid de sjöfarandes hemkomft»

hoppades koDna fördabbla. Det antal gevär, som ur kronans

fdrdider knnnat anskaffas pi sistnämnda stället, steg ej till

mera äB 40; för stadens enskilda räkning bestäldes ytterligue

gevär och kanoner.

Den folkrörelse, som sålanda kallade fredliga borgare och

landtbor i vapen ända up|) i polcirkelns grannska[», lät si*i äfven

X förnimma i Sveriges sydligaste landskap. Skåne hade vid plun-

dringen af Rå fiskläge, da 30 hus uppV>rändes och 144 menniskor

blefvo husvilla» ensamt af SveriL'es landskap vester om Botten-

hafvet lärt »känna den ryska fejden»; och till sjelfforsvar, hvil-

ket till en del krönts med framgång, hade redan i Augusti 1788

invåname i och omkring Helsingborg och Bastad gripit till

vi^en. — Såsom närmaste grannland kunde Skåne lätteligen ut-

sättas för ett anfall från danska öame; och vi hafVa sett, att

en landstigning der befarades från början. Till Malmös försvar

öfverfördes fran Stralsund tvenne tyska regementen; och genom

den nitiske borgmästaren Dahlström upjnättadt s en frikorps at

stadens Itorgerskap, under hpfäl af stadsmajoren Flodin, biträdd

af magifitratspersoner och civila tjenstemän. Styrkan fördelades

i sex trupper, bestämda att tjenstgöra en vid h varje af fästningens

bastioner.^) Afven i det fredliga Lund förstärktes så väl den

»akademiska vakten» som stadens vakt, hvilka endrägtigt patrulle-

rade till häst och fots och för hvilkas räkning hos landshOfdinge-

ämbetet reqvirerades gevär. ') Någon egentlig beväpning af allmo-

gen, ntom vid kusten, egde dock Icke mm på landsbygden i Skåne;

ocii iandsliöldingen i Malmö, Thott, ansågs med misstänksamma

Itlickar ;if de ifriga t"i)>ti'rlandsvännerna, liksom en del af den

skånska adeln. Det uppiiats att åtskilliga af adeln uenom Thotts

bemedling tran början inlåtit sig på hemliga underhandlingar

med befäl hafvaren för ryska fiottan i Sundet tor att erhålla

skydd för sina egendomar. Frågan om upprättande af ett par

skånska infanteriregementen förföll äfven, oaktadt anbud i

') lur. Tidn. ITS** n:o iH». 9.S, 100.

*) Bttrlod, Mwrkvurdigheter, 8. 1)0-93.

') WelbalK LiiDds ntiir. hiit. I: $97.
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deDDä riktuini! icke lära haiva saknats. ') Sedau krigsfaran

Täodt «ig till de vestra gränslandAk/ipen* kunde emellertid

Skiae ansea tillrftcUigt skyddadt genom de i proWnsen för-

iågda regaliera trupperna jämte de båda Stralsnndska regemen-

tena och Smålands och OstergOtlaiids dit beordrade kavalleri-

ifgementen*

Mera ifver visade befolkningen i Vesteriiiitiand och Små-
land: der ville allmogen ga »jnian ur husew. Innan ännu någon

uppmaning till bildande af en frikorps i
.
Vestergötland utgått,

ioberättade landshöfdingen i Skaraborgs län, grefve Ekeblad, till

koDungen, »att allmogen med ätra förväntade befallning att

gripa till vapen och gå £. M:ts och rikets fiender till mötes»,

tamt beg&rde konangens förhållningsordres. ^) Han erhdU be-

&liiiing att organisera en frikorps, liknande den dalska, och fall-

mskt, liksom Armfelt, att sjelf utnämna offi.cerare. Uppdraget

silade Ekeblad stora hekymmer, icke på grund af bristande

manskap, utan genom svårigheten att stälja allmogens ifver, hvil>

ken han var ltenäL'»'n att anse vådlig tov allmänna säkerheten f

landet. Han skritVer d. 14 Okt. till konuniren: »Jag bordo uwd

anledning af fatala discourser och andra anledningar frukta, det

eo fiamlad allmoge utbrister i hämnd emot dem som de tro valla

den beklagansvärda ställningen . . . Arméens förhållande i

Finland så väl som affären vid Qvistmm är dertill vållande,

och -det gamla agget mellan adel och ofrälse torde ännu upp-

eggas af personer, som ej bära försyn att medels ströskrifters

utspridande uppegga en menlös allmoges nit.» Och ett par

dagar senare uttalar Ekeblad sina betänkligheter mot att tåtra

flanskarm- till mötes utan understöd af regulit-ra truppar.

Liufllertifl samlades 600 man i ^^^'^te^L''^tland; konungen caf

fran Göteborg d. 24 Okt. befallning att öka antalet. Grefve

Claes Sparre till Claestorp utsågs till korpsens belalhafvare

Landshöfdingen i Jönköpings län, frih. Ilamilton, anmälte d. 14

Okt hos konungen, att kungörelsen af 29 Sept. väckt allmän

') Barfod anf. »t. Konungen bt tygade dock d. O Dec. landshöfd. Thott
Mtt välbehag öfver den pa haiu förauaUltoode upprättade frikorpten i Malmö.
(RegUtr. i krigsår., Riksark.)

*) Ekeblad till GaaUf III - Vio- (6i»t. Mss. XLVI). Ekeblada knngörelte
i ämnet till titt läiu insabyggue finnet fryekt i OjönrelU Allni* Tidn. 1789,
6:0 11.

') Registr. I krigsår, (R. A.), Gjörw. Allm. Tidn. 1788. III: 237. Äfveu
Ekeblads samtida bref till hnus hustru (i K. Bibi.) aro upplysande fÖr atälD-

BUigei i landat. »Gad låte ig folk exiatcra, lom vilja fiska i gramligt vatteD,

BUt. TUtkrifi W8I, 16
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häutVirelse i länet samt lieL'ärdc föit-.skrilt oii) atL'äi(ier för att

ordna folkrörelsen, enär han eljest »ej torde kunna hindra hopen

att mangrant och utan ordnint' 1>egifva sig åstad». Från Göte-

borg utfiirdades med anledning häraf d. 24 OkU befallning att

afVen i Jönköpings län nppr&tta en frikorpa. Den 2 Not. npp-

Iftstes kungörelsen härom i länets kyrkor; dagen derpa böUos i alla

socknar sammanträden ; och inom tre dagar ingingo svar, att »hela

landets menighet, utan åtskilnad af dess innehafvande jords natur,

ickt* alI»Miast ttirklarat sig berodde att upjirätta en frikorps, hvjutill

on niyckeuliet mvj.t ocli manbart folk sig gonast frivilligt an-

mälde, ulan ock man ur huse vara tardige att skynda till den

ort, der de med Uf och blod finge besegla sin kärlek och till-

gifvenhet för sin kung.» Redan d. 10 Nov. kunde frih. Hamilton

inberätta att 800 man bildat en frikorps* till hvilken ytterligare

200 väntades komma att sluta sig. Här såsom på flera andra

ställen försågs manskapet på bekostnad af länets innebyggare

med kläder och proviant.

i kustlandskapen i sydöstra Sverige, der ryska landstisningar

kunde befaras, liade folkvajniinL' i mer och mindre ordnad form

kommit till stånd, redan innan frikorpserna i mellersta och vestra

SveriiM' biirjade liildas. Vice landsli()fdiiiL'en i Kalmar län, frih.

Köhler, hade redan i Augusti gifvit befallning om allmogens beväp-

ning och iudelning i rotar; och staden Karlshamn sattes i försvar-

bart skick genom kanoner och ammunition från förråden i Karls-

krona och Kristianstad, hvarjämte borgerskapet upprättade tvenne

sedan de fiitt allmogen bcviirad. Hnr gliiukas clt och auuat oni allnioiitns för-

bittring emot adeln, »urdelcs för förhallaudet i Kiulaud. Jag går aåledci» mei-

IftD tvenoe el4tr och htr kootiderationer pl all» tidor ttti Mkttega» . . . »Jag år
sii äiiLZ-lin för allmoixen, som vill ga rnangraut ut. Do iiBQcr sjelf hvad det kan

blifva utaf. De tnla faseligen.» Laugn; fram, efter stillestXndets af^lntnndt-, skrlfver

han: Kungen illfåna» med böndernas armerande. Jag kan ej begripa hvad bau vill

här med dem, då vi hafva stillciitäad och dutkarnc g& bort.» — Ekcblad hade
liinge tillhört Gustaf 1II;« hof ocli iinriimste omgifnin»' samt räknades bland kou-

uQgeaa periotUiga väuuer. Jamförelaeu mellan bonow ock Årmfelt under dewa
kritiska tidtr ntfaller aj till Bkebladt fördel.

') Ragistr. I krigtar. 84 Okt., 6 Dec. 1788; Inr. Tidn. n:o 99. - G. G. Ad-
lerheth, som var godsegnre i Jönköpings län, herhttnr ('^ att han bevistat en

suckeustämma i kIii httnort och att 9 frivilliga auteckuut sig i haas socken.

(A. sjelf ntrnttade ]>(! egen bekottaad en karl. utom iln andel efter hemmantalet
för egendomeDt tom var frälse.) Dock var »grHiinsknpet ej fritt från hvarje-

handa rykten, som förorsakade tvekan och villrÄdiiihet bland de cufiildige.'' Bland

andra r}'kteu uämudes ufvun, att afsigteu med frikorpsen vore att »befria adelo

frin beivaret att npnsätta adehfanan oeh katta det pl allniogeat aknldior.a

(Ooit. Me». Upt. Bibi.)
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mititårkorpser. Att ordna försvaret på Öland förordnades ma-
joren Modée, som d. 16 Okt. ntf&rdade ett upprop till landets

innebyggare, hvilket med ifver hdrsammades. Olands allmoge inde-

lades i infanteri, artilleri och dragoner; Modée for omkring på
Än och exercerade dessa trupper. En kornett utsågs till artilleri-

bpfalhafvare, en öfvpijiiiiiiiä>tai\* till chef fur draiToupatruI-

lerna, och kronohetjeniniren skulle komnionilera fotfolket. All-

moszeii skaffade af cmia medel skjutgevär och kanoner; den

nitiske öfverbefiilhafvaren aflönade sjelf artillerimanskapet.

— Pa Gotland, hvars t. f. landshöfding var stiftets myndige biskop

Or, T. Liitkeman, hade invåname redan kort efter utbrottet af

kriget med Ryssland blifrit försedda med gey&r och ammunition

nr kronans fSrråd i Visby; och 6000 man öfvades i vapen för

att kunna möta en rysk landstigning. ^)

Afven i Östergötland hade man tidigt börjat tänka på sjelf-

lorsvar. Särskildt utmärkte sig Norrkiipini: för pairiutism.

»Heder och tai k>;, skrifver (ijörwell till konun<it'ii d. 18 Aui:., •*)

"vare de redlige Xorrköpingsborna ! Först hafva de befäst<it och

bevarat sin stad, och nu stalsätta de också hela (Östergötlands

allmoge (icke herrarne) medelst bilagda patent, hvaraf 10,000

o. utdelaff i Linköpings stift.» Den lärde J. U. Lidén hade,

enligt Gjörwells uppgift, från sin sjuksång i Norrköping öfvat

stort inflytande på den patriotiska andan. »Defensionsconseilen

samlas ordentligt vid hans säpg; och i Skenfts skans ligga

inånga hans riksdalrar till grund, äfven så väl som de bekostat

tryckningen af bilaL'da patent.» Gevär hade blifvit utdelade

Mand skärgårdsbefolkningen. Da något anfall från ryska sidan

emellertid icke syntes vara att befara, återfordrades dock dessa

gevär af landshiifdingen i länet. *)

I Nerike och Yestmanland hade allmogen, på grund af

konungens kungörelse af den 29 Sept., vid sockenstämmorna för-

klarat sig villig att uppoffra lif och egendom för sin konungs

och fosterlandets försvar. Landshöfdingen i det sistnämnda

linet inberättade, att enrolering af en frikorps redan var böljad

') Gjörw. Allm. Tidn. 1788. 111: 139.

Ahlqvi^t, Ölands historia och beskrifning I: 948, Inr. Tidn. 1788: %.
^) Allm. Tidtj 178H, 111: 321, Pn sin rwa frtn Svcripc uppehöll gip

förrt r)'«ka aaodebudet Hasumowski Dåsra dagar pi Gotland. D«d uppretade
WColknisfen ktrnde med mSda tillbmkahlTlas trin vlldBainfieter mot honom.

•) Gust. Mas. Upa. Bibi.

*) Uodah. imb. kung. 1788. i Inr. Tidn. 1788, d:o 74.
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i Vesteras och Sala. Konungen afböjde emellertid bildandet af

allmoge-friskaror så väl i Nerike som i VestmanlaDd, da krigs-

faran vid underrättelsen derom syntes vara öfirer, och frikorp-

sema i Yestergötland och Småland, jämte de dalska och verm-

ländska, torde hafva ansetts tillräckliga i händelse af ett nytt

ntbrott af fiendtlighetema. ')

I kustjjinilska]»»'!! mot vestor, hvilka von» närniast utsatta

tor fiendens anfall, saknades ej hellfT den fosterländska ifveni

I Bohuslän och l)al>lan<l, hvilka iia>ti<it In sattes af den danska

styrkan, hade intet nämuvärdt l»lifvit £[jordt i tillräckligt god tid för

att genom folkets väpning söka hindra dess inträngande -); och se-

dan landet var i danskames händer, förbjöds allmogen strängt af

den danske befftlhafvaren att bära vapen. *) Försök att genom

presterska{)et i Bohuslän uppmana befolkningen till motstånd

blefvo utan resultat*) Men allmogen »förbannades, enligt upp-

gift af en samtida resande i Bohuslän, olandshöfdingen, som ej

iil>|>badat landtvärn, som i andra provinser». *) — I Halland ville

allmogcMi till ( ititclM.i 'js och Hnliiisläns uuds;ittnin'j lm >^nian ui

hus»'»j samt »Mltjrxl lU,OOU friNiIliL'a. 1)»- lialländska st;i(lerna

uttryckte i en adress till konunucn, höL'tidliL't öfverleniuad i

Göteborg d. 11 Nov., de mest patriotiska <»ch konungska tänke-

sätt, f4t>rklarande att de »ville ha lif och blod osparde till £. K.

M:ts höga rättigheters försvar», samt att de »anse med fullkomlig

afsky och förakt alla dem som sin konung svika och fienden med

ord eller geming biträde göra.»')

Utom bildandet af dessa skaror af frivilliga pa landsbygden

bland allmogen, vidtogos i åtskilliga städer äfvcu i södra och

') Registr. i krig»är. « (Riksai k.), Gjörw. Allm. Tidn. 1788 III: 27».
^1 SkuriTiirihbönderna försK-ros dock i ijörjan af Soptein^LT med gevär, och

bobuslauska liakare tjeoat^orde efter krigets utbrott såsom kapare. 1 Strömstad

bildadei genom kaptenen d*OTeliiniont och löjtnanten Lemke en frikorps af borger-

»kapet och anlades ett batteri Innan niaobkapet hann öfvas, hade emellertid

staden utan motstånd blifvit besatt af iiendi-i i.MItii Tiii:. 17'^^
1 1 1 : 25V<, 387.)

Foga maudom lar hafva visats af eo frikur[>!>, som tulii^l liolmberg, Bohail.

hifll. 1 : 183, bildata i UddevalU. Efter underråttelsen om slaget rid Qmtram
borttogos kanonerna från det vid Uddevalla nppfdrda batteriet, och staden under*

kaatadc äi^ ntnn niotKtand.

^) i prinsen» af ilcasen maiiifeät vid inbrottet i Bohuslän; en kungörelse af

danske generalaoditören Wessel, dat. Uddevalla 28 Okt,, påbjöd ntlemnandet af alla

vn|)Lii och hotade, att de :if nllmoeeii, iom betriddes auder vapen, skalle ntan

all uud hiin/nH och dera^ hu» u|t)ibraiuiaii.
,

•) 5>e Granberg, Göteborjrs Ilistoria. 1: 105.

•) Bref fr. Lillie till Tersmeden V„ 1788 (Gast. Mss. XLVI).
') Glist. Mis. XLVI. Adressen 6nnes tryckt i Gjörv. AMm. Tidn. 178h.

Ill: 343.
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mellersta Sverige tVirsvaisanstaltcr at mer ocli mindre omfattnins.

I Karlskrona indelades liorL'erska|jer i kdinpanier. hvilka exercera-

des af kaptenen Pehruian, och åtskillitia eivila tjenstemän bildade

en liten kavalleritrupp; i Vimmerby upprättÄdes en bataljon

infanteri, i Vestervik uppfördes två batterier kanoner och inrättades

YakthåUning under ledning af öfTerstelÖjtnanten £hrenpohl ; i K.ri-

stinebamn inköptes för stadens rSkning kanoner från Hellefors;

i Örebro beslOt borgerskapet att bilda en korps af 250 man,

jämte en liten kavalleritrupp; i Nyköping, hvarest minnet af

Rys«arnes infall 1719 ej ännu var utplånadt, upprättades korpser

till häst och fot, batterier upjd(>rdes, till hvilka landslir»fdinsien

trih. Urnskuld skänkte l(i kanoner och anunuuition; o. s, v.')

De försvarsåtgärder, som vidtogos i Göteborg, hvilket omedel-

bart hotades af den fiendtliga bären, tillhöra snarare krisshistorien

&a den frivilliga folkväpningens bistoria. Dock gaf Göteborgs

borgoskap ett vackert föredöme i offervillighet och försvarsifver.

Redan innan konnng Gustafs aiikomst till Göteborg, hvilken

satte nytt lif i alla dess försvarsanstalter, hade frivilligt man^

skap böljat arbeta pa iståndsättandet af vallame. Stadens

invånare kallades rotvis till detta arbete; en radnian hade

tillsyn vid hvarje rote. Medel hade sannnanskjutits till ut-

rustande af kaparefartVL', förda af kotlVrdiskepparc. Bori:''r-

skapets militärkorps uppgick till 1200 man, hvilka natten nu llan

d, 3 och 4 Okt. började göra patruUtjenst, och till en del

användes till artilleriexercis; penningar försträcktes till krigs*

kassan nr Ostindiska kompaniets, brandförsäkringsverkets och

diskontens kassor o. s. v. ^) Den styrka af regnliera trupper,

som konungen sa småningom sammandrog till Göteborg, bildade

en icke obetydlig armé: den uts^iordes, utom af stadens izarnison

och artilleri, af 8karabon£s, Nerikes och Vermlands infanteri-

regementen, delar af lifreiiementet, L^ardet, Jämtlands reL'e-

niente, Bohusläns dragoner, VestL'öta kavalleri. Skånska husa-

rer, samt de tveiine tyska regementen, som Iran Malmö hit frtr-

flyttats — tillsammans 8,500 man. Ibvånames gästfrihet och

offervillighet anlitades starkt under denna stora inqvartering.

Allmänt känd är den patriotiska ifver, som i det på re-

gnliera trupper alldeles blottade Stockholm visades af hufvud-

') Inrikes Tidn. 1788 : 91, 94, 97, Qjdiw. Allm. Tidn. 1789, I: 91 m. fl. tt.

h Se GranberiT, Götebors;» hist. 1: 78. 80, 100. B«rfo4. Mirkvärdigh. •.

ill. llö. Gjörw. Allm. Tiåa. 1780. ill: 51.
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stadens borgerskap noder hela den tid som kriget räckte. Bör-

jan gjordes redan tidicrt. D. 18 Sept. aflöste borgerskapets sedan

gammalt bestaonde militärkorps o;ardet i>asoni vakihal vande uch

fortfor att bestrida vakthållningen i hufvudstaden ända till d.

30 Sept. 1790. Denna korps utgjorde omkrinii 3000 man, som

med berömvärd ifver öfvade sig i vapen, fördelade i en ka-

vallerikorps och fem bataljoner infanteri. Ofverståthållaren

(Hh. G. Sparre sammankallade d. 15 OkU stadens invånare

till öfverläggning om upprättande af ytterligare frivilliga korpser

inom Stockholm, hvilka antogos kanna komma att uppgå till

10 å 12000 man. Åtskilliga antecknade sig; men då nl^on

krigsfara icke hotade Stockholm, ansågs borgerskapets milit&r-

korps såsom tillriieklict skydd

I saniinanhani: med redoiiurelsen för de frivilliga rustnin-

garne bör äfven erinras om några af de penningetillskott och

gåfvor af enskilda personer eller samhällen, soiu äfven måla

folkets fosterländska ifver. I Kristinehamn gjordes, på uppma-
ning af stiftets biskop H. Schröderheim, som tillika var stadens

kyrkoherde ett sammanskott af 200 rdr sp., kvilka, förbytta

i varor, öfverlemnades till Armtelt för frikorpsens behof; in-

vånarna i Grythyttehed i Örebro län erbjödo sig att till den

vermländska landtvärnskassan erläcr^ra 16 r:dr sp. för hvarje

smiilthärd uch 3 r:dr 16 sk. för hvarje hemman, och den verm-

ländska bergslaii;ens l/idrai: till denna kassa uppnick till 70(tO

r:dr. Assessorn och brukspatronen Ueijkensköld skänkte dal-fri-

korpsen ett stort antal pikar, hvilka utgjorde en del af dess

beväring. Till Kongl* Maj:ts disposition skänkte Vendels socken

i Upland 150 t:r spannmål^ Tierps socken i samma län 200 t:r,

Upsala stad 100 t:r. I Kerrstorps socken i Lunds stift föran-

staltades genom dess kyrkoherde J. P. Åkerman en insamling för

de genom fiendernas framfart nödlidande i Bohuslän; och af

samme prestraan framstäldes i bref till konungen förslag att till

kulor för arméeu använda Idytaken i on del af de skånska

kyrkorna, hvilka borde ersättas med billigare

Gjdrw. Alltn. Tidn. 1789, I: 52. FörteekDiog pi officerarne litea demmma-
städcs 17.^8, III. 371, 37i>, 3"^'). En utförlig relation öfver borgerskapets vakt-

b&Uaing uteafs 1791 af G. P. Köppeu. Se vidare Luudin o. Strindberg, Gamla Stock*

bolm, a. Beskow. Gustaf III, Afd. IV: 277. m. fl. st. Obelisken pi slotts-

backen utgör, såsom bekant, ett offentligt minnesmärke öfver borgerskapets nit.

2) Det af S. vid tUlfallet hållna Ul finnei tryckt i Gjörw. AJlm. Tidn.

17bö, 111 •. 357.
*) Gntt lfs9. XLVI.; Registr. i krigtir. ' < V.j: Inr. Tidn. 1788:91,1789:19.
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I den allmftnna bänförehea saknades, såsom vi hafVa sett,

icke alldeles missljud från dem, som älskade att skilja konungens

•ftk firån folkets, och som i Anjaia-månnen framför allt sågo

laglydige medborgare. T deras ögon handlade Gostaf III såsom

en »kunglig dema<:o<z», och lians vädjande till sitt 1'olks fosterlands-

känsla uttyddes sasoni ett ujtjjviglande af den okunniga hopen tor

att med dess lijelp omstörta den bestående ordningen. De mest

oroande rykten utspriddes i hufvudstaden redan vid kooougens resa

till Dalarne. Hela uppgiften om danskarnes infall vore en dikt,

hette det, för att sätta nationen i harnesk för ett annat ända-

mål: detta yore »att införa despotismen i spetsen af vilda dal-

karlar, som skola mötas af Stockholms pöbel för attpillerabanken».

Föl jden blef, att en myckenhet silfver uttogs ur banken, enskilda

I
Ikoner nedgräfde sitt silfver, och bankofullmäktige läto i tyst-

het gura larar till banksilfrets förvaring och nedsiinkning i sjihi \).

Vid öfverläggningarne om .Stockholms försvar vägrade generalen

LTefve Fredrik Horn och hofmarskalken frih. H. .1. von Diiben att

pa något sätt därtill medverka, under åberopande af de adliga

privilegierna^). Afven från landsbygderna förspordes hvarje-

handa försök att söndra de sinnen, som den fosterländska hän-

fitrelsen nyss förenat, och åt konungens afsigtefr med frikorpsema

gafs ingalunda den bästa tydning. Särskildt gåfvo sig de offi-

cerare vid finska arméen» som senare på hösten 1788 såsom per-

mitterade koramo öfver till Sverige, mycken möda att framställa

konungen såsom den ensamt skyldige till krigets olyckliga ut-

gång

Men den missnöjda adelns hviskningar ft>rmadde intet mot

det af ålder konungska sinnelaget hos den allmoge, som nu trädt

i vapen för sitt fosterland; och i stort sedt erbjuda tilldragel-

lerpa i Sverige under hösten 1788 en sällspord bild af enigt

lamarbete mellan konung och folk.

') Lilieusparrc till Gu«t. lil. (Gust. Mt«. Lps. Bibi.)

^ Adierbeth, Antcelm. I: 55.
') Armfelt ikrifver till konungen frrtn Karlstad 'V,,: " DalartK uir det nl-

deles ratande, om ej £. M:t befaller hertigen att ej gifva uaguo ofticer af Dalrege-

Bentet peruiasion. De som bemkouimit haf?a förgiftat en del af landet. Dä
ja^ kommer dit, skall processen med sldaoa herrar blifva kort, som i Undet nt-

iprida lögner och falska rykten. Men nu är t. o. m. Beckfriis ?<niSänt:slig«>,

Äfrea Tertmeden skref till konungen i samma anda och nämner kaptenen Hert-

naUelm tliom ra bland dem tom meat ntapridfc »honrenis» bland allmogen
(Gnrt. Mm. Upe. Bibi.).
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Ä£ hela denoa yäpnade styrka var det emellertid endast

det nnder Armfelte befU stående manskapet, hirars deltagande

i rikets torsvar kom att utsträckas till na£:ot annat än ötninuar i

hemorten. För dalkarlarne och verniländingarne syntes mer än en

gåna tilirälle erbjuda sig att fa mäta sina krafter med tiendens;

och diplomaternas fredsbemedling blef allt annat än välkommeo
för dessa stridslystna skaror och deras befäl hafvare.

De yttre krigshändelserna under danska härens korta fiUttåg

i Sverige, liksom* de diplomatiska förhandlingame i sina all-

m&nna drag, äro allm&nt kända. 12000 man under bef&l af

prins Karl af Hessen hade— icke såsom krigfSrande å Daamarks
ägnar, ntan såsom ryska hjelptru{){)er >) —d. 24 Sept. tågat öfver

gränsen vid Krokstad, och efter trärt'nin<!en vid Qvistrum obe-

hindradt fortsatt väu;en mot (Jiitebor^' L'enom Bohuslän. Prinsen

af Hessen hade d. 1 Okt. besatt Uddevalla, generalmajor Mans-

bach d. 3 (Jet. Venersborg och generalmajor Dyring Bohus fäst-

ning och Elfsborg. Konung Gustafs oförmodade ankomst till

' Göteborg, dagen innan staden uppfordrades att gifva sig, den

ifVer, med hvilken fbrsraret ordnades under konungens ledning,

och Sir Hugk EUiots energiska medling gforde slut på danskames

framryckande och föranledde afslutande af ett stillestånd på åtta

dagar, räknadt från d. 9 Okt. Enligt öfverenskommelse skulle de

danska trup[>erna under denna tid fa behålla Bohuslän till Göta

elf, Venersborg och Åmål; ön liisiugen skulle deremot anses såsom

neutral.

De senare af dessa tilldragelser eL'do ru ju, medan Armfelt var

i Dalarne, sysselsatt med ordnande af sin bondehär. Han erfor med

gläcye, att Göteborg blifvit räddadt genom vapenhvilan, ooh skyn-

dade tillbaka till Vermland, för att vara närmare händelsemas

skådeplats. I Filipstad möttes han af konungens bref af d. 13 Okt

') £o f5ljd at deuua af Danmark nogii taaChallua grundsaU var att uågoa

krigtfOrklaring a Daoraarka vigiiar icke atflrdadea, och att de diplomatitka för-

bindelserna mellan Svcritre och Danmark ej voro nfbrutna. Sveriges gencral-

konsal i Kristiania, Martinaa, vistade» t. o. m. under en del af fälttåget i prin-

sens af Hessen hugqvarter. ^Nielsen, anf. st. s. 153). — Engelska sändebodet

EHiot lyckades, med atöd af den af Danmark appstälda folkråttsliga ikUnadw
mellan »parfie tnté|rrante» och "partie au.viliaire», öfverfaln Gu<taf 111 att med-

giAra att Danmarks uppträdande icke betraktades såaom casus belli (Elliot till

Bernetorff 1 Okt. Holm, Danm. Potttik 1788—90 st 41). — I fblkmedvetmdet
intlingde dodc inpralunda denna diitinktton: "jnten» betraktades nu som förat

som den gamle arffienilcn och konuntren och hans tillgifne ;rjorde visserligen

intet för att minska förbittriugeu mot Danmark eller inskärpa att dess trapper

icke handlade I egna v&gnar.
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med underrättelse att traga var om stille.standets torlängniim,

samt befallninj? att, innan vapenhvilan utsatt, besätta alla plat-

»er i VermiaDd mellaa Amal och GiaffiQoien (i Nordmarks
och Gillbergs härad), som kunde vara af vigt; konangdii be-

redde honom deijåmte på att fiendtligheterna kunde komma att

bölja på nytt Annfelt skyndade att med skjntskärror i(fsftnda

• små posteringar — han appgifrer sjelf tre man och en korpo-

rsl — till olika håll inom det nämnda området, hvilket deri-

cenom kunde påstås vara besatt af svenska trupper. Genom
denna skvndsamhet Mef hela det vermländska området skvddadt traii

inqviirtering eller L't'iu)intaL'ancl<' af de fiendtlitia tru|tperna; men
tian dansk sida l»etraktades dessa operationer med mycken

ovilja •) oeh utgjorde länge eo tvistepunkt vid de följande

Boderhandlingame.

Full af ifver att omedelbart efter stilleståndets slut (d. 17

Okt) få gå offensivt till väga, skyndade Armfelt till Karlstad,

f5r att derifrån rikta sitt anfall mot Åmål, hvilket d. 15 Okt.

blifvit besatt af den danske öfversten Stricker. Samtidigt med an-

fallet till lands skulle ett par galerer, bemannade med bönder och

t<>rsedda med kanoner, tVan Yenern anizripa staden, och genom

att rifva Köpmannebro skulle den danska styrkan i Amal af-

skäras från förbindelse med Venersborii •*). »()ii<'iil>lioket är

kommet, skref Annfelt till konungen från Karlstad (d. 16 Okt.)»

da £. M:ts vapen skola återvinna sin forna ftra; fienden är ut-

tröttad, och £. M:ts trupper brinna af begär att få utmärka sig

och hämnas det brytande af tro och lofven, som man anser

hsfva egt mm»*). Såsom ett kränkande af stilleståndets Ofver-

') Gottnve III, Écriu V: 117.

Se Nioheii aiif. »i. 172. "Priii^eii nf Hi^.-sfn var gati«ka missnöjd med
deoDt komedi* någer Ärmfelt. (Note« histuriques till Gustaf lU:a bref, ms.)

*) Frln Karlttad oeh Tnn* hade Armfelt afUndt utförliga rer

jotföreUer för »in blifvaude fälttågiplan. sedau AmSl fallit i hans händer. Han skulle

tända »ig mot Bohuslän och återtaga de af danskanic ockuperade staderna. Han
ur fall af förboppnuigar att deooa plau skulle lyckas: if^lwå uue cntrepri«e est

hanUe, plne eile est eeniée resMii» . . . »Mou projet, ineonceTtble pour uu pol-

troB, trop téméraire ponr nn pedant, pendtUe dans lee yeu d'iui patriote, in
å msrTeillc" (Gnst. Afx». Tjx. Bibi.).

*) Uaus euda tarhugu var att uägou eftergift skulle guras daui^karue. «0m
n tMubredd jord lemuM genom i^Ieettnd eller nlgoii elegi SfTerenelcommelie.
•kall allmogens förtröstan till E. M:t oniinli't'.:örns. .Vilt hvnd de hafva gjort

till sitt försrar, pS trrund al luiDa lippinnninirar och af förtroende till mig, skall

tiena s&som vapeu mot u«ä äjelfva. Vi .'^kuia hlifva misstänkta att hafva furradi

ens intressen, bedragit dem pi de penningar, de lemuat för att uppsitCe trap-
par och drifrit giek med deese hederlig» böndere nit» (Annf. till koBttngen
17bÖ, öfvers.).
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euskomnielser ansåg han att Stricker lutit sina tiirtmpper rycka

fram till Lunkokrog, ^ \ mil norr om Amål. — Med sin lilla styrka

hade Armtelt fl. 18 Okt. hunnit till Afvelsäter i grannskapet af

Amal; han hade redan börjat drifva tillbaka tiendens förposter samt

var färdig att sätta sin ofvan omtalta plan i verket. Då ankom

underrättelae om stiileståndets förnyelse och konungens befall-

ning att apphöra med fiendtiighetema. Kort derefter erhöll »

Armfelt en skrifveise från Öfverste Stricker, den danske kommen-
danten i Amal, med uppmaning att draga tillbaka sinaposteringar

från trakten mellan Amål och Glafsfjolen, hvilken genom ya-

penhvilan skulle hafva blifvit inrymd åt danskarne.

Dessa bref mottoiios af den stridslystne unge befalhafvaren

med ett missnöje, som tydligt saf sig luft i hans bref till

konungen. »Några och tjugo timmar», "börjar han sin rapport

från Afvelsäter d. 18 OkU, »innan efter allt menskligt utseende

de förlagde norske trupper i Amal varit E. M:ts fångar, (»ni

vår plan fatt utföras och deras dumhet och feghet ej blifvit

förvandlad i sftkerhet, kom stallmftstaren Stockenström med
underrättelse om stilleståndet, hvilket af hela min korps blef

bekant, men med mycken olikhet i anseende till rörelse mot-

tageto. Han slutar sin rapport med att begära afsked från sitt

befäl, »i händelse af ordres att qvittera de poster, jag intagit

och kan försvara». Den fran dansk sida framstå Ida fordran att

utrymma det omtvistade området i vestra Vermland, som ban

nyss med sä mycken möda besatt, väckte i synnerhet hans lif-

liga förtrytelse

Konungen vidhöll sin åsigt om Sveriges rätt att behålla

de redan besatta platserna och det åt danska hären anvisade om-
rådet i Vermland— något som dessutom var uttryckligen stadgadt

i den nya konventionen af d. 18 Okt. ElHot skyndade att upp-
•

') Lillijjt målar sig Arnifelf.s förtrytelse i följande bref till koiinniren. med
ötVerdiiDdaude af Strickers ofvannämoda skrifveise: »Si cela est vrai, moD cber

Mttttre, ti TOiw voiilei; qae je sots k jamaia regardé eomme trattre et mentoor
par toate oetta prorinee — faites-moi do moin^^ In irrnce de in'6ter le commandc-
ment, de me renvoyer. Je me brftlerai la cervelle plutöt rjiic d'ordniiner l.i re-

traite ä des troupes comiiie celles que je commaude, d abuudonuer des pott«8 qai

iii'oBt eo&té taDt de petne å fortifler. Si dani le eoenr de V. M. il euate poor
moi an grain de cette ancienne amitié dont voas iii!lionoråtes, utez-moi AIA, rayez

moi de tonte espéce de servire, et que ce con p-n* soit le dernier qn'on me porte

par haine ou par jaiousie! Au moios ii uc m aniveni plus de vouloir servir la

patrie k ce prix-li». (Ooat. Mss. Upt. Bibi.)

') Art. 4: . . Le prince de IIe«se continuera de jouir du distrirt déia oc-

cnpé par les troopes sous son commandement et ou il ne «e trouve aucum potte

tutdois. Le GlafsQol en sera la limite etc.
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mana prinsen af Hussen att, fl)r undvikande af samnianst(>tninii

med Armfelts frivillige, ej söka inträniia i andra trakter än de

éom redan voro besatta af danska trupper. Och prinsen a-f Hes-

sen, — som efter underrättelsen om Preassens och Englands hot

•U lata en armé rycka in i HoUtein, icke just hade annat val

in att så fredligt som möjligt draga sig tillbaka — fann för

godt att lenina i fred de af Armfelt besatta platserna i vestra

Vennland, nnder föregifvande att han toge för afgjordt, att det M-
rilliga manskapet sjelfinant sknlle draga sig tillbaka ArmfeHs

begäran att fa nedläizga befälet föranledde sålunda inL't'n atnärd;

och konuniien svarade ii-ke ens på hans bref, hvilka han väl

iiii?aL' sasoni ett af de utbrott af sin gunstlings häftiga lyuue,

Tid hvilka han icke var sa alldeles ovan.

Nedslagen och misströstande återvände Armfelt till Karl-

stad. Han möttes der af sina dalkarlar, som under tiden hunnit

fram till Vermland^ och hvars fyra bataljoner af Armfelt för-

delades i södra och vestra Vermland. En bata^on, »Svenska

krigslydnaden» kallad, inqvarterades i Karlstad och exercerades

flitigt under Armfelts egen lednine. ') Dalkarlarnes patriotism

hade under marschen icke lidit nauDU afliräck, men stillestandet

var dem, liksom Armfelt, ett streck i räkninuen, och den mo-

raliska verkan, som underriittelsen deroni medfiirde, var icke den

bäfita. »Jag talade i går med de äldsta dalkarlarne om stille-

stsodet», skrifver Armfelt d. 23 Okt. till konnngen. »De svarade

mig, att de skulle inhemta sina kamratetrs tanka om saken,

huniTida det ej vore ett knep af oss officerare att bedraga vår

goda kung, som vi ha lofvat att slåss, till hvilket vi ej behöfva

ridda officerare och söndriga gevär. Jag förbannade mig på att,

så snart det tilläts mig, eller sist den 19 Nov. kl. 1, na med
dem emot henden, om de nu ville tro och lyda mig. Jaii af-

vaktar med imjuietude deras svar, som jag skulle fa i dag

kl. 12 och ännu ej fatt». I samma ämne skref han d. 25 Okt,

till sin hustru: »Jag är i en dödlig augest, att mina dalkarlar .

skola bryta stilleståndet. De äro liksom rasande och anse oss

alla för fega — en natorlig följd af deras okunnighet i politiken.

') Gnit. III. Écrlta V: 119; Charles de Hesse, Mémoire*, ^. Oö o. hil. 17.

') De öfriga bntaljonerna voro d. 7 Nov. på följaude sutt funlelade (A:» rapport

liD kgn, Gast. Mss. .\LVl): •»Svenska krifcsäran» (befalbafvare major Knortiiig) tM
rpgle»ater, nära Seffle ;

»Sjelfständigheten» ^befälh. major Trellman) vid Xysäter (i

Gillberg» h:d, söder om Glafsfjolen) ; och Rtdligheten». (inajor Tornander) vid

Lillaoc och Lillerud (oära brou öfver Norseitvea, på vägea till Karlatad).
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Medgif mig att denna är lycklig! Hvad borde icke vår kung

ba velat ge, om tinsku armén varit försänkt i samma okunnighets-

tillstaml.» Några dagar senare: »Dalkarlarne tala ur en ho2

ton och säga, att de vilja halva fred inom och utom riket och

att kung skali vara kuug och förrädare stratfas.» Ban tillägger

med afseende på den allmänna stämningen i Vermland: »Bitter-

heten hos de ofrälse mot adeln är här så gruflig, att man vågar

nästan ej gifVa sig nt för grefve eller baron. Bet talas ej

mindre om än att mOrda och utrota sådant byke. Gud hjelpe oss

nr denna konfnsion! Men efter all apparans blir sista villan

värre än den första. Men utan blod slutar säkerligen ej detta

kalaset, och na^ot b(>r rinna, men ej öfvertlödiL^t». ')

Ställningen iiiLiaf sålunda Armfelt allvarliga bekymmer,

lians lilliiia inhillninLS i föreniuL' med missixijet att ej hafva

fatt utföra en vapenbragd, kom honom väl att mala i svart

mera än nödigt var. Sjelf delade han den allmänna förbittringen

mot danskame och lemnade villigt öra åt de gängse berättelserna

om deras utpressningar. Alldeles utan grund voro väl knap-

past Armfelts farhågor för följderna af att länge hålla de upp-

retade skarorna under vapen, utan tillfälle att använda dem« lika

litet som ryktena om befolkningens lidanden i Bohuslän ocfc

Dalsland, huru öfverdrifna de än voro och huru mycket de än

torde ha be«:aguats för att underhålla deu uppretade stämningen

mot tiendeu.

*) I rammft tonart gå alla A:a bref frin deona tid. Han anslf ttilleatla-

det för en olyclca. förebrådde kouuugen att han icke pä förhand låtit försttå att

•inenin^ren var ull dagtiiiga i stttiiet för att slåss», samt Tidhöll aln begäran att

f:i nedlägga befnlet: »alors je viendrai me jeter a vos pieda, vous dire que cett«

deroiére bonté atait praaqna anaai grävde qne toutes cellea qoi Toiit préeéde; <rt

i Tinstant quVtn me reud roin]ilr(cnifnt inactif, je redevirns cf nii'nie Armfelt,

si gai, si fou» si porté vera la suciete, les ulaisirs, les femmes et les bellea leltres,

mail néanmoins le pina téU dea injeta et dea amis.» C/i.t 1788).

Föga aaoQolik är prinscDS af Hessen uppgift att haD!* dragoner drefvo

sin mättlighet långt, att de icke ens ville u(a af den fr.im*;it tu maten i öfrer-

gifna hus, af fraktan att beg& eu stöld. Annorlunda »kildras de danska trap-

penws fSrhållande frftn a?eiuk sida. »Fienden fSrhlller sig som hedningar»!

akrifver frih. Lillie till Tenmeden. efter en resa i Bohasliin ('/,, 1788, Gast.

Mss XLVI). »Far och <*viri nrn fredlösa djnr, jngns upp med hundar: tlera hemman
åro öfvergtfua, sedan kreatur och foder aro slut» (Adelsköld till Gustaf ill ^Vim
denammaat.) Sirskildt lirer Dalaland hafra fttt kinna krtgeta tnnfta: i Amil
plundrades kalgärdarne, folkot •skrämdes nf ^-itvn mat; och stadens lidanden skulle

ivifva Varit nn större, utan grannskapet med Armfelts korps och om den ej i sin

nitiske borgmästare G. .\berg cgt en både dristig och for!<igtis{ beiikyddare.

(AnDfelta rapport '
,t

17^^)- I^T&n landsbygderna utskrefv'Oä gärder af spanmål,

slagt och furasic, som pa "in höjd betalte» med assiiination på fiiltkoniniissari-

atet Armfelt berättar, efter en rekognosceriogsresa i Dalsland i Xov., att han

fnnnit landet raineradt efter fiendens Tistelse, oeh att deata ådagalagt myeJten

Digitizod by Googlc



29 FOLXTÅPNDIOBK I 8VBBX0B 1788. 241

Ctan inflytande på konung Gustafs hållning blefvo ej heller

dessa föreställoingar från Armfelt och den allmänna förbittringen

;

och konongen gjorde sig beredd att bryta stilleståndet. Såsom

fillt uppriktigt menad torde kanna få anses hans förklaring till

Elliot, att det botande bref, som ban d. 24 Okt. afsånde till

prinsen af Hessen, väsentligen vore att anse såsom en efter-

gift at staiiininuen i landet. Gustaf III:s nyssnämnda bref at

d. 24 Okt. framhåller äfvcn med skärpa l)efoIkninL'ens klairomal

öfver de danska truppernas ut j»ressninuar. De mot-klaL'<imal som

— pä goda grunder — fran dansk sida framstäides öfver upp-

bringandet af en dansk proviant-flotta af 25 fartyg samt af

ttenne jakter, lastade med de vid Qvistram eröfrade kanonerna,

efter afslntandet af den första vapenhvilan, ^) föranledde äfven

långvariga skriftvexlingar.

Det syntes sålunda i slutet af Oktober 1788 ovisst, om ej

fiendtlighetema ånyo skulle komma att utbryta. Konungen bOll

krigskonseljer i Göteborg om planen att L'a oÖensivt till väga;

till landshofdiniren i Skaraborirs län attärdades befallning att iika

antalet af den u[>prättade frikorpsen; och i det bref till lands-

höfdingen i Jönköpings län, hvari upprättandet .af en frikorps

tdreiM k maroder.M I Tössö pastorat i Dalsland plnndrades flera gårdar, otrö^kad

ia<l kastades onder hiistarnc, o. s. v. (Inr. Tidn. 17o9: n:o iJr»). Från cn enda socken.

Viierby i Bohosläo, atpresvades 4000 li»puud hö och 20 t:r bafrt*. 1 Venersburg lut

ftMfal MMsbteb, tom der fSr öfrigt uppehöll god ordning, dagligen från de
»venska iiingasinen leverera f>000 TT bröd; hans officerare »Icfde ä discretiou

ho» iinii värdar och cheferna lånade lieniiinirar» (Mnrtinau** lierättelse, hof

Nielien, auf. st. s. 170). Att svenska kronans luagnMiner plundrade^i, var väl i

cfrereoMtimnelw med gillande krigabmk, liksom att alla hästar hdrande till

Bohuj dragonregemente borttogos; men såsom krjgsgnrdcr kunde nnses de

djrra skyddsbrefven för egendomar : ett dylikt för Äby säteri kostade t. ex. 100
dnkater. (Holmberg, Bohosl. Hist. T: 185). När betalniog söktes hos danska
kommissitrintet. fmgo levcrantöri i !i:t nöja si;: med en anteckning pl sedeln »att

Fongden skal liqvideret." (Inr. Tidn. 1788: S*.M. Hilrpä syftar omqvädet i Bcll-

mans visa »Wetz korir frlo bohusläu» (Skrifter, uv saml. ute. af Eichhoru
I: 166.):

•Jntea var si ga ^ bång,
'

ropte: »Inae i mem,
glasen i klang!

Pongden slnil liqnidere.

') Ce <|ue j'ai fait est beaucoup plus pour mon pays et pour raon pcupl»

qne poor le pritice de Hcsse. Je ronsnle mon penjile en loi montrant qoe je

m'occape de lui. (Charles de Ilesse, Meinoires, tixl. c.)

Denna expedition utfördes af kaptenen rid flottan Runtheosparre med
tillhjelp af frivilliga skhrirardsbönder och fiskare, d. 11 oi h V2 Okt. 17s8. Dess

laglighet kan bestridas; men i folkväpniugens historia förtjenar denna bedrift

af en tkarm friTilliga dock att omnämnas. > - Se vidare rörande nnderhandlingarne
mellan Gnstaf III oeb printen af Heieen dennee nemoirer med tilibdnnde
bilagor, n. fl. it
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anljefaldes, iiäinnflcs iittryckliaen, att det vore ovisst om stille-

ståndet koniiue att förnyas. ») — Armfelts hotande ställning i

Vermland föranledde äfven att en dansk stvrka afs&ades till

öfverste Strickers förstärkning i Åmål, dit äfven generalmajor

Mansbach beordrades från Venersborg,

»Hoppet att snart se stilleståndet brateto, skrifver Armfelt

d. 24 Okt. till konungen, »och den ifver, me^ hvilken yi vänta

detta lyckliga ögonblick, i förening med förnyelsen af befall-

ningen till mig att oj ienina naLM)n af mina stiillningar, hafva

atersiifvit min iifvit, helsan ooh nuintcrliettMi.)/ Han skvndade

till Fryksdalen f()r att der mönstra dot frivilliiia manskap, som

uenom en deputation hos honom auhaiiit att blifva orgauiseradt

till en frikorps liknande dalkarlames. Ännu stadd på resa i

fryksdalen, emottog Armfelt konungens bref af d. (> Nov., i

bvilket han uttalar sin ovisshet om stilleståndets förnyelse, opp-

gifver att prinsen af Hessen börjat tala ur en högre ton, under-

rättar att en norsk korps samlades, för att öfver Vinger inbryta

i Vermland, samt anbefaller Armfelt att hålla sig färdig att

omedelbart efter stilleståndets utjzanii l»örja ga anfallsvis till

väira. Armfelt gaf fryksdalincarne det vackraste vitsord tor

mod och fosterländsk anda, ^) besTikti* izriinsfästena vid Eda

och Morast, och tillstod »i förtroende» för konungen, att han »pa

sina knän» bad Gud gifva prinsen af Hessen lust att anfalla

honom. »Detta är icke öfvermod från min sida», tillägger han,

»ty jag trotsar den mest klenmodiga menniska att se och höra

dessa trupper, utan att vara öfvertygad om vår öfverlägsenhet»

Fulla af stridslust motsågo sålunda Armfelt och hans fri-

villige d. 13 Nov., då de väntade »den himmelska glädjen att

fa bädda pa juten». *) Men äfven nu voro .Sir Huph Elliots

liem»Mllinu, Preussens och Englands hotelser mot Danmark och

prinsens af Hessen foiiliizhet dem i viiiien; och Armfelt iiicd

sina dalkarlar och verndänningar måste behålla svärdet i skidan.

Det nya stilleståndet afsluts på sex månader, och konungen

skyndade att derom underrätta Armfelt frän Göteborg d. 12

Nov. Redan dessförinnan hade de danska trupperna lemnat de

') Hegistr. i krigsär. 17Ö8 (Rikurk.). Jfr. ofvan t. 239. 340.

') Gu»tave 111, Jb^crite ^ V: 121.

»1 Fryktdiien har jsj; satt upp 1500 mtn, det tkdnttto folk man fOl m,

ingen karl öfver 30 Hr orh inuren under 11 qvarter, 8 tura. Aldrig harnltt 6ga

•k&dat v^cki-aie "^dldater." Armfelt till sin hnstrn _,(Aniinne arkiv).

*) AriulcilB uttryck i bref till sin hustru '7io' (Aminnc arkiv).
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af dem besatta områdena; d. I Xov. hade Stricker lemnat Amal
h tågat till Qvistram, och Bohuslän utrymdes under do föl-

jaode veckonia, sa att hela den fiendtliga styrkan d. 13 Xov.

fir öfVer gränsen. PHnsen af Hessen erhöll sistnämnda dag

underrättelse från EUiot att konnng Gastaf undertecknat stille-

•taodskonventionen; och Balsland och Bohuslän besattes ånyo

af svenska trupper.

>e(l;in tionden leinnat det svenska området, fans iniien an-

ledning att, .sasum en månad fiirut, hetära uppstudsiudiet mot

«tillestandet lios de stridslystna frivilliue. Med ifver hade emel-

lertid dessa blifvit öfvade i vapen, och Ariufelt var stolt «3fver

sina bondesoldaters skickliiihet i vapenföring. »Dalkarlar och -

landtTäm exercera som dockor,» skref han d. 13 Nov. och han

lingtade att få visa sitt manskap för konungen. D. 24 Nov.,

fedan Gustaf III och Armfelt sammanträffat i Åmål, tog konungen

bataljonen »Sjelfständighetenn af Dal-frikorpsen i ögonsigte. ^)

Han gaf allt erkännande åt de frivilliges skicklighet och goda.

iiallnin^i. l^f förklarade dock att de fortfarande ville sta under

Annfelts ot h ingen annans liefäl, och att de ej ville gå ut nästa

år, om ej han finge fr)ra dem — ett vackert bevis pa den till-

gitVenhet, han förstått vinna, men som, enligt Armielts tanke,

gjorde honom misstänkt i konungens ögon

Disciplinen hos dessa*improviserade krigare lemnade dock åt-

skilligt att önska, och det var med motvilja, som de återgingo till

fredligare yrken. Betecknande (6t deras stämning är att de, se-

dan ofreden med Danmark var slutad, enligt Armfelts ord, ville

ga till Stockholm och göra »en räfst» med konungens fiender.

»Men jag vill icke>j, tillägger Armfelt, »och derför blir det iugfuting

af, utan de fa vackert ga hem till sIl^ för ett par månader»*).

Myteri höll på att uppstå hos de frivilliga frau Hedemora och

') Till »in hustru (Aininne ark.).

') Gjörwell. Allra. Tidn. 1789. 1: 10.

^) Armfelt till sin bastru ,,. I ett aDiiat bref skildrar haa sitt titt att

angii ned det •tjrfrioto och odisciplinerade manskapet:» II est oécessaire dlmpoter
i cej mutins, (\n\ nt- »avcut point obéir et anxqufl- i[ faiit toiijoiirs pnrlcr ou cn ami
OQ en souveniOf suuveut de tootes ces deux nianieres daus l espace d une heure. Aussi

^je an ponrotr ti pen limité, que des aue je dia: »ti tkall det t1re«, flt att

rcpoadeat: »som du vill"; et apn^ uöuh redevenont intimes* V' ,,). — 1 sina braf
till konnnKen klandrar A. ofta sina oftirtraref »tysko" sätt att behandla truppen,

ocb tosig att dea borde tagas med väDligbet ocb bestämdhet på samma yhifi.

åt ovanHga fSnnlga att ffin tig iltkad af vnderlydande Ir frin andra tider pa

lagfnidigt sätt intygad.

*) A. UU tia hnttra >Vii 1788.
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Tuna, da ijovärcn aUbrdrades dem tiiri' afiiiarsohen frän Karl-

stad Det lyckades dock. utan svariLdu t att återställa orduingeu.

Sista dagarne i November 1788 började dal-truppen bryta upp

för att tåga tili sina hemvist, och d. 2 Dec. kunde Armfelt meddela

att allmänt uppbrott skett'). Han återsåg icke sina dalkarlar

förr'&n i Februari följande år, då han förde ftrikorpsen från Da-

lame till Drottningholm, för att derifrån, om så skulle behöfras»

uppehålla ordningen i hafvudstaden. Han fann vid sin ankomst

till Dalarne ställniniion inom detta nvss sa konunaskt sinnade

landskap mvck»^ tTn iindrad ; (»ch det behrifdes hela kraften a!

hans eneiLnska vilja och intagande pt rsonliLdiet t<)r att motverka

den missnöjda adelns och de Iran Finland under vintern

återvända officerarnes inHytande i mot^.itt riktning. — Under

hösten 1789 utgjorde de frivillige från Dalame under namn af

vargering') en vAsentlig del af den Armfeltska brigaden, som

öfverfördes till Finland och vid flera tillfiUlen gjorde heder åt

de svenska vapnen.

Landtvftmet t Vermland och Dalsland hemförlofvades ftfren,

men en ordnad cränsbevakniniz intiirdes med dess tillhjelf». Af

det Vermländska manskapet bildades en iiiL'arekurps, nr hvilkeii

utvecklade &ii: det ännu bestående Vermlands fältjägare-rei:enicnt''.

hvilket sålunda fortfarande utgör ett minne fran folk v;i|. ningen

under det oroliga året 1788. Och under vintern 1788—89 app-

') Armfelt till konun^eu ,,
17!^*^. I ett udattrsdt bref berättar han rö-

rande stämoingeu i Vermiaiid: »Böadcruas raseri mot dum (som deltagit i afTarcn

id Qvittrom), känner ingt fnrinMr: mnn tnUnirnr offontligen baron Fnnek f5r att

hafr» \i-at u't'iicrrd Mansbach viicen». Armfelt (ilNtyrkto ifrigt nedsättande af en

kriirsnitt tur uti tillfn tUitulla dcu alltniimin iiR-nintreii. "Man har från Storkholm,

skrifver hau till konuu;;cn 17^8, skickat oss iuk':in^<spraket till riksdagipre-

dikan: 4 Moae Bok. 2b kap. 4 (Oeh Herren snde till Möers: tef alla

öfver.«tarne för folket och häng dem upp Herranom i .»oleii, på det don grvrama

Herrans vrede må varda vänd från Israel). Öfver Aojala-mäonen ville bsii att

rättTiia tknlle akipat utan (Brakoninf ; kan ansåg att •koonng«na eget Ingn, laa-

•let* väl och arméens ära fordrade att man strafTar förriulare». Konungen» myn-
dighet ville han frnmf«>r allt uppehålla: »En ras de diéte», skref han till sin

hustru ('Vii)> "jc n irai pas å la maisou des nobles, mais je soutiendrai a la téte de

15 4 20000 hommaa let droits dn roi . . . JTe vens qne la roi faaae jnsticc, qo'fl

•nit les régles qnU s>st préscritc» : mais on n*oaera paa attsqver ta fMrwwoe ni

chercher a le tracasser pour se» fantes commifeH. JVnprro (in"! se eoirigera, et

•*il ne le fait pas, je cesscrai de prendre ton parti», (.\minne ark.).

*) En beakrifttinf Sfrer bataljonen »Sjelfotindigbetena» bemmaneh oeh not*

tagande i Falun 1 - - i Gjorw. Allm. Tidn. 17S9. I: 11. Regementspaitorn

G. Rn/zrll, »nalkarlnrue»» skald, som äfveu under fnlttHi;et strängat sin Ijra i

fosteriiindtfka toner, (»e Allm. Tidn. 1788 III: n:r 289) höll ett afskedstal till de

friTilHge. hvilket a&rakildt ntgati.

Prnvin«en uppsatte en re$ervfrupp af samma storlek som Dalregementet
oaktadt den enda«t beböft uppsatta hälften.

Digitizcd by Googlc



33 FOLKVÄFHXSeBN I SV£B1GE 1768. 245

sattes på Dalsland vargerinc och landtvärn, hvilka bestridde

garnitonstjenst i do vestra laiulskajK'n närmast Norge under hela

deu tid, som kriget med Ryssland varade

•

Den fosterländska rörelse, af hvilken här några drag blifvit

mtecknade, afstannade småningom med slutet af 1788, och det

rar endast i gränsprovinserna mot Norge, som nr den tillfälliga

(blkväpningen uppväxte ett gränsförsvar f5r någon längre tid. Den

krigsduglighet, som de under några få veckor öfvade skarorna

af bönder hunnit fiirvärfva, nndor lietal af uttjenta otticerare och

ci\ila tjenstemän, kom icke att profvas; och fiirliastadt von* utan

tvifvel att antaga, att dylika skaror skulle hafva kunnat gtu a till-

fyllest mot en fiendtlig invasion af större omfång och utsträckning.

— Något direkt inflytande på krigshändelserna i Bohuslän kan

folkväpningen väl knappast sägas hafva utöfvat; men den ifver,

med hvilken befolkningen Ofver allt grep till Tapen, torde dock

hifva i väsentlig mån bidragit till prinsens af Hessen och hans

truppers 9nskan att förkorta vistelsen i Sverige. T all synnerhet

torde den Arnifeltska korpsen i Vcrinland hafva varit honom vn

l^-^värllL' granne, oaktadt don ironiska ton, moti hvilken han ytt-

rad»- sig om )M"ette ledoutable milice Daloearliennoj Visst är att

trikorpserna väsentligt bidrogo till att hälla modet uppe i de

landskap, som voro i danskarnes händer, och skyddade dem
mot de utpressningar, som äfven det menskligasf förda krig ej

vndgår att medföra*). Att Vermland blef fullständigt skonadt

från fiendens inbrott, var ett synbart resultat af Armfelts och

hans frivilliges hållning. Efterverlden kan med fu^ rättviss

bstämma i den aktningsvärde »annalisten» Gjörwells ord om
Armfelts förhållande vid denna kritiska tidpunki, att »det

*) HttU itvrkau nf värdering och landtvärn frie Dalsland beräknades (ill

1480 m&Q; men d& laudaböfdingeu i länet anmhlte, att folket åtagit sii: mer iin

^et kunde utgöra, ued«attea Targeringeu till hälften. (Liguell^ Beskrifn. öfver Dal
1: 19$).

•) Charlei de llt?st, Mém. s. 81.

') 1 Inr. Tidn. 1789: 18 meddelas fran Åmål, att den danska in(jvart«^ringen

oppfurt tig vida fogligare i staden äu nå landsbygden, derför att mau i »taden

i ständig fraktan fSr ett aafdl frio den vermlindike potteringwi inom en
nH) nfit&nd. Danikarne Toro glada att d. 1 Not. fl kouma undan detta obe-
bsgiigi grauitivap.

Biåt. Tid*krijl ISSl. 17
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länder hans minne uti rikets uch Gustafs historia till största

beder»

Den moraliska verkan i allmännare ini-niim af denna folk-

rörelse kan säkerligen icke anslås f(ir högt. Den del af SveriL'**s

folk, som stud ntanför partistridcrna, hade gifvit ett storartadt Kevis

på fosterlandskärlek och komingatrohet. Folkväpningen i Sveriiie

hade visat Europa, att Gustaf Adolfs och Karl XII:s landsmän,

som änder tre ijerdedelar af ett århandrade endast minskat sin

gamla vapenära, ännu hade i behåll krigarens mod och Yoro mäk-

tiga af en sammanhållning, hvarom långa år af inre tvedrägt gifvit

rätt att tvifla. Gustaf III kunde efter dessa bevis på sitt folks

patriotism med större tillförsigt fortsätta detkri^, som så olyck-

ligt Itiirjat; och otvifvelaktigt är äfven, att kominiiens ställniiiL'

Itefästades gentemot de motståndare inom landet, som nyss sa

djcrft höjt hufvudet, I den uppretade lolkstämningen egde ko-

nungen ett fruktansvärdt vapen mot adeln, och under dess tryck

blef det honom lättare att 17S9 göra sig till enväldig diktator.

Men å andra sidan kan det ej nekas, att Gustaf lil med var-

samhet användt detta vapen, och att han förstått att i tid be-

svälja de stormar som, en gång lössläppta, kunnat sätta ej mindre

hans än samhällets välfärd pa spel.

O AJIm. Tido. 1789 I: 66. Han tillägger: »En fallstindift bukrifning

h-irom blefve icke mindre nvltiit for svenska hi>tcrien lin för srou"»!:»* iiipilborza-

reti. Tidiga och kraftiga motaustalter, som freda ett laod och spara blod, aru

icku niiadre virda aa blodiga segrar.«
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Ett bidrag till den väpjiade neutralitetens

blBtoria i norden.

AF

CISL SPEniCHOltlf.

Utan att öfverskatta betydelsen, än mindre resultaten af

den s. k. nordiska väpnade neutraliteten, eller de nordiska sta-

ternas flere gånger änders 16- och 1700-talet förnyade förband i

afsigt att genom gemensamma sjörustningar skydda sin vtrikes

handel och sjötart mot krigande staters öfvervakl jia hatVet,

lonle inan dock ur mer än en svnpiinkt kunna tillmäta dessa

törbunds historia ett ej rinL';i iiitrrssc. \)(\\ iitL'<"»r t<)rst ocli

främst ett hh\d i den allmänna tolkrättens utbildningshistoria,

enär dessa förbund tramvisa en rad af förs<")k att irenonidrifva

bestämda regler i den internatiooela sjörätten, hvilka skulle

sätta en gräns för den godtycklighet och ordna den obestämdhet,

med hvilka sjömaktema och särskildt England änder sina krig

tilläto sig behandla neatrala makters fartyg. De kunna således

sigas utgöra ett kapitel i historien om ett jämvigtssystem Jkfven

till sjös, hvars stinande kändes kanske ej mindre olägliiit än

stormakternas öfverL'rej»p till lands. Men derjämte, hvad som

tor oss är af större intresse, ha dessa förlunnl njort en dyrbar

insats i Nordens historia. De fiuete ju en rad af ljusglimtar

pa den eljes nog mörka taflan af de bada nordiska makternas,

Sveriges och Danmarks, inbördes förhållande, hvara öfriga yttrin-

gar till större delen äro blodiga fejder och ett olyckligt national-

hat De nordiska nentralitetsförbnnden mellan båda dessa länder

beteckna visserligen öfvergående, men det oaktadt lika betydelse-

falla politiska rörelser, bebådande en ömsesidig stämning, hvilken

ri nn tinna helt naturli<:, men hvilken behcift dessa och ända

nianaa tiere väckelser för att äntligen blifva lefvande och med-
veten.
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Af dessa neairalitetsförband bafVa de sista af iren 1780

mellan Sverige, Danmark och Hyssland samt 1800 mellan dessa

makter jämte Preussen, bada tillkomna pa Rysslands initiativ,

Mitvit allmännare, ja, nästan uteslutande beaktade och af tlere

författare beskrifna Men dessa fiirbund hafva haft sina före-

gångare, hvilka, fastän mindre kända, hafva varit fullt ut lika

vigtiga till syfte och resultat. Den väpnade neutralitetens lii^

storia går n&mligen tillbaka till slutet af löOO-talet^ och äran

af dess appr&ttaode tillkommer Danmark och Sverige, om ock

fbrsta tanken härpå atan tvifvel utgått fråu den danska rege-

ringen.

Det var under de allierade maktemas strider mot Ludvig

XIV. som KuLdand (»ch Hcdland i Augusti 1689, ingingo det

forlaind, som under Vilhelm 111 birenade deras krafter till de

allvarsammaste åtgärder till Frankrikes b<*tvingande. Dertill

hörde enligt förbundets första artikel att absolut förbjuda och

hindra all handel på detta land fran de öfriga staterna: kort-

ligen att sätta hela Frankrike i blockadtillstånd. Det var ett

brott mot dessa l&nders tidigare traktater med de nordiska mak-
terna, och då dertill deras kapare började oroa hafven, och

Sveriges och Danmarks fartyg voro bland de talrika offren, saf

detta anledning till betänklig oro hos de nordiska ländernas

regeringar. Med anledning häraf lät det danska lu>fv»^t sitt

sändebud i Stockholm, StorkHeth, i Sv('rige framställa förslag

om en gemensam utrustning af krigsskepp till handelsfartygens

konvojerande. Till heder för Sveriges eljes denna tid dansk-

fiendtliga politik ledde detta förslag till en »Tractat till Naviga-

tionens och Commerciens sSkerhet», hvilken slöts i Stockholm

den 10 Mars 1691 och förnyades genom danska sändebudet Jens

Juel den ' 17 Mars 1693. Dessa äro de ftSrsta fördrag af denna

art i historien, och de blefvo sä till vida ej utan frukt, som

England och Holland funno sin fiiranlatne att ersiitta de förluster,

som tienom deras kapart* berrdts de liada nordiska makterna.

Historien om detta första törbund till en väpnad neutralitet

är emellertid tidigast skrifven och ehuiu dess författare ej

') v. A. Zachritnon, Sveri};cs underhandlingar om beväpnad neutralitet Intn
1778— N'. 1 psala 18<53; E. I/olm, Om Damuarka Deeltagelse i Forhandl. om
«u veebnet neaUalitet 177b-bU. Dauak Uist Tidskr. 3 Riecke» V; v. SckinUl,
Minnen et«., n. 11.

^) H. C. Heedtz, Danmarkt og Sviui;^'» förbindelse til de neutrale handeU-
rettizheders beskvttelse i aarene 1690 til 1693. Det Slund. litent.-*vl«kebs

akritter, 21 iimd. ivjbhvu 1626.
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baft tiligang till svenska akter, ej ens till Jens Jaels depescher,

if hvilka vi ftmnit att en och annan pankt i hans arbete skalle

kiuna beriktigas eller fnllstftndigas, torde dock den hftr nedan

nterade uppsatsen lemna en tillfyllestgörande teckning af de

törsta f5rs(iken till den nordiska väpnade neutraliteten. Men

nya misshälligheter och strider uppkonimo ater mellan ilc liada

staterna, och ånyo gick ett hälft århundrade förbi, innan nya

tecken till vaknande sympatier på båda sidor Sundet visade sig.

Då liksom förut behöfdes gemensamma motgångar till att

ttmmanfttra de båda nordiska statemas politik, och sålunda

sppkom den tredje af dessa förbindelser, Sveriges och Danmarks
s. L Union manHme år 1756^ sedermera 1759 ntvidgad genom

Rysslands tillträde. De fSrhandlingar, som ledde till detta f5r-

bnnd, och dess resultat hafva hittills ej blifvit bekantgjorda').

i)a de emellertid, likasom, eller kanske mera än, rle tcirutnämda

eanska nära saniniaiihänirde med de allmänna europeiska händel-

serna, d. v. s. denna gang den vidt utlaedda strid, hvaraf sju-

åriga kriget var en hufvuddel, torde Ötven häri ligga ett be-

rättigande till toreliggande lilla uppsats, uteslutande grundad på
handlingar i Riksarkivet i Stockholm samt Geheime- och Uden-

rigsministerie-arkiven i Köpenhamn*).

Liknande allmänna fiirhallanden, som de, hvilka gifvit upp-

hof till de fJirsta neutralitetsförbunden 1691 och 93 och de sista

1780 och 1800, gåfvo också anledning till de frtrhandlingar, för

hvilka vi i det följande vilja redogöra. Det krig, som i början

af år 1755 utbröt i de amerikanska kolonierna emellan England

och Frankrike, hade ej änna blifvit officielt förkunnadt, då
engelska regeringen anbefalde i de europeiska farvattnen de

anliga våldsåtgärderna till sjös, hvilka naturligtvis först rik-

tades mot franska, men snart äfven mot andra nationers fartyg,^

h\ilka ämnade sin till eller frän Frankrike. Detta skedde vis-

serligen under förevändning att de förde kontraband, och da fre-

den i Utrecht 1713 (§§ XIX, XX), bestämt hvad dermed menades,

') I Svtrigt» politiska historta af Maltosiröm ir detta ämne knappast mer
il ovBimadt. Dv »jSrnatningar, loiii med anledaiBg »f traktatea IVrato^pt, om-
talai, eharn med im&rre felaktigheter, i Sveriges sjökrigshistnria af GylUngranai
•til i Danmark-Xorges 8okrigshi$torie af Garde. rDderbandlingama om för-

Wttdet 1756 antjdas i korthet i Utnhcurdigkeiten des Freiherm v. d. Asseburg
•f yamkagen 9pm Eui9,

*i 1 det fSyande citera vi dem kiUor ned «. A.; G. A.; U. A.
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borde regeln lätt nog hafva blifvit funnen, enligt hvilken de upp-

bragta fartygen skulle behandlas. Men engelska regeringen tillät

sig vid hvaije särskildt tillfi&ile afgGra detta, och räknade såsom

kontraband mycket annat, hvilket blott dess kapare kände

och dermed var snart Englands gamla våldsystem på hafvet i fcdl

gånii. Snart sträckte sig dess verkningar äfven till de nordiska

niakttTnas farvatten och skep|i, och rcclan i Aug. 1755 cick

Enulands otörsynthrt sa långt att en t-nifelsk fregatt, turlagd

i Sundet att konVojt ra hem sin nations fartvi:. pa våldsamt sätt

prejade och visiterade t tt sv» ii>kt fartyn ut;nit'ör Helsingör för

att spana efter gods till Frankrike. Då denna våldsgeniing

jikett under de danska kanonerna på Kroneborg, kunde den ej

annat än äfiren hos danska regeringen väcka ond fiod, och

Bemstorff d. ä., som nu jämte A. 6. von Moltke ledde Dan-
marks politik, lofvade att låta danske envoyén förena sin pro-

test häremot med den, som svenska regeringen ämnade låta sin

representant, kommissionssekreteraren Wynantz, afiiifva i Lon-

don. Till svenska sändehuih-t i Köpenhamn, Otto FleminL'. ytt-

rade Moltke att dessa oförrätter borde »komma Sverige och

Danmark att vara omtänkte på någon utväg till hämmande af

sådana våldsamheter på våra skepp och till försäkrande af vår

sjöfart under kriget mellan Frankrike och England»').

Detta yttrande, som visade danska regeringens åsigt i denna

sak och troligen var ämnadt att komma till den svenskas kän-

nedom, inberättades också genast af Fleming, som äfven fÖr egen

del bifogade sina tankar samt hvad han ytterligare förnam om
danska hofvets tänkesätt hiirutinn.in. Men det var franitVirallt

franske aniliassadfirerne, O-jier i Kiipenhanm och I)'IIavrincourt

i Stockholm, som sökte hälla frågan uppe om gemensamma matt

och steii a de nordiska makternas sida till att skydda sin han-

del mot England i hänilt lse af öppet krig. 1)' II avrincourt påminde

i Stockholm om de förluster, som England under sina föregående

krig med Frankrike förorsakat Sverige, och att i den närvarande

politiska ställningen, då harmonien mellan svenska och engebka

regeringarne ej var återstäld det tycktes oafvisligt för Sverige

att göra sin flagga respekterad *),

') Hautefeuille, Droit maritime iDternationalc s. 205.

'I Ofvanst. efter brcf fr. FlemiiiL' till K. Mai:t d. An?. 1755. R. A.

Som bekant var deu otllciela diplomatiska förbiudcisen melltD Sverige

och En^t&d afbraten •edan 1748.
*) Dftntke legatiooHekr. Oamm till BentCorff; Sthlm d. 26 Sept 1755. 6. A.

Digitizod by Google



5 m BIOBAO TILL DIN VAPHADB KBDTBALITSTSN8 HISTORIA I HOBDBM. 251

AUt detta torde emellertid hafva gifVit anledniDg till att

K. Maj?t i sin sekreta^ proposition i ntrikes ärenden Tid den

ryktbara riksdag, som samlades i Okt. 1755, framstälde till ri-

kets ständer, att man ej borde underkasta siii en^relska domsto-

lars godtycke, da denna regering ej aktat tillkännagifva livad

som borde anses tur kontraband, allt under det man afvaktade

att den dao«ka envoyén A. F. von Asseburg skalle inlemna nå-

gon proposition i ämnet. Denne fhimstående diplomat med
ntmda års bOijan ackrediterad vid svenska hofvet, återkom just

na efter någon tids ledigket till Stockholm troligen med uppdrag

af sitt hof aft bÖija underhandlingar i detta ämne. Vi hafva

tyvärr ej kunnat i danska arkiv återfinna någon bestämd instruk-

tion för Asseburg angående denna sak, men väl synes af hand-

linL^ania att man i Stockholm an>aii honom ega en sådan och

att d^nna sak liksom alla andra genast blef ett partivapcn.

Till en början var det riksrådet C. F. Schetfer, med hvilkeu

Asseburg muntligen meddelade sig. Han ville nödvändigt att

förslaget »kulle ntgå från danska hofvet, enär hans parti ansåges

såldt till Frankrike och fördraget skulle falla, såsnart det trod-

des komma från detta håll. Men framstäldt af Asseburg der-

emot skulle det, äfven om det ej lyckades vinna framgång, stärka

det rådande partiets ställning och >isa det danska horets be-

nägenhet till att upprätthålla förbindelsen med Sverige och båda

rikenas handel och sjrdart

Ständernas och jiartiernas stridigheter vid riksdagens början -

angående tvisten mellan konungen och rådet synas emellertid

hafva gjort Scheffer tveksam om framgången af Asseburgs pro-

position, hvilken af det rojalistiska partiet kunde vändas som
vapen emot Hattame, och å andra sidan fruktade danska hofVet

de krigförande nationemas och särskildt Englands motvilja för

ett sådant företag och ville, att man skulle blott i hemlighet

underhandla om fördragets artiklar, men vänta med dess publi-

cerande, tills Englands eller Frankrikes uppförande rättfärdigade

') Hans bref och depescher visa atf han varit val inne i sajiitiJ.i svenska

forh&Ilanden och rikadggiafférer ; att han ej spelat en obetydlig rol framgår af den
Mttåndigheten, att håA pl tntrtjnn begftran af Choiaenl, tom anslg honom mot*
•lieta Frankrikes intreMe, år 1760 återkallades af Bernstorff från sin post. Ser
för öfrifft Varnhagen von Ensf, Denk\Mirdigkeiten des Freiherrn A. F. vou de-

ÄMebarg samt »En brefrexliug meliem I. H. £. fiernstorfif og Hertugeu af Choi-

«]•. Kjbhra 1871 fl. it

*) Ambarg till Berattorff d. H Okt 176&. 6. A.
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ett sådant steg hvarför As8ebiu:g tillsvidare afhöU sig från

sakens npptagande onder riksdagens förvecklingar och oroligbeter.

Men så mycket ifHgare böljade de franska sftndebnden att

Terka f<Qr sitt lands intresse både genom att söka för detsamma

åstadkomma direkta fördelar och att bearbeta sinnesstAmningen

för dan påtänkta uunion maritime», till livilken händelserna i

Europa gjorde de herskandes .sinnen i »Sverige i hög L'rad benägTia,

såsom vi snart skola se. Till både svenska och danska regerin-

gen gjordes tramställning oni tillstand t^r franska örlogs- och

kaparefartyg att i dessa länders hamnar fa inf5ra och försälja

nppbragta priser och varor. Innan svenska regeringen tilltrodde

sig svara härpå, gaf den i slutet af året sitt sändebud i Köpen-

hamn (det var för tillfället kommissionssekreteraren B. Faxell)

befallning att atforska hvad svar danska regeringen gifrit. Bems-
torff tillkännagaf då, att i enlighet med gammalt medgifirande

• det tillåtits franska fartyg att inl()pa i norska hamnar, men ej

i Ostersjiui, att sälja sina priser, sedan dessa vid rättmätig dom-

stol Mifvit såsom sådana förklarade, och ville danska regering^^n

visa sitt synnerliga förtroende mot den svenska genom att med-

dela, att samma rättighet skulle beviljas äfven engelska fartyg,

om detta lands regering yrkade derpå På gmnd häraf med-

gaf svenska regeringen samma rätt för franska fartyg i hamn
vid Vesterhafret.

Vi nämde, att de allmänna händelserna i Europa vid slutet

af år 1755 påverkade Sveriges ställning i dessa frågor. Som

bekant pagiek nu det diplomatiska spel, som under nästa ar

totalt torändrade det europeiska statssystemets vanliga utseende.

Preussen och Kngland närmade sig hvarandra för Hannovt-rs

skull, med båda dessa makter befann sig Sverige på mindre god

fot, och derför var det naturligt att de maktegande gema lyss-

nade till Frankrikes bearbetningar att de skulle göra en närmare

sammansättning med Danmark. Förbundet mellan Preussen och

England d. 16 Jan. 1756 ökade det politiska bryderiet, och om

vi få tro Asseburgs berättelser, ådagalade nu de svenska rege-

ringsherrarne en nästan allt för ängslig ifirer att ändtligen få till

stånd de en tid bortåt undanskjutna förhainiliiiL^arna om sjö-

traktat» u. Framförallt var det Scheffer, som enligt Asseburgs

') A««ebQrg till titt hof d. 7 Nov. 1756. G. A. lamt BerLstoril till A. d.

11 Not. t.LV» a.
*) Faxell till kMii]iprMidMt«B a. 1 oeh 15 Jan. 1766. B. A.
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bref visade lig nitisk för denna sak. I början af Jan. frågade

han Asseborg, om hans hof ännu vore böjdt för förbandet, och

begagnade tillfUlet att framställa nyttan h&rat' och vidlyftigt nt-

lireda sig öfver svenska nationens önskan att fk det närmaste

Arbinda sig med Danmark. Assebnrg försäkrade om sitt hofs

fortfturande fasthållande af planen, men att man skulle i största

tysthet behandla denna sak ooh tVamtor allt laga att den ej

fiirelades ständerna, förrän man vore ötverens om de allmänna

punkterna

Emellertid inkom till svar å K. Maj:ts ofvannämda fram-

ställning till riksdai;en från sekreta utskottet en skrifvelse till

ksDsiipresidenten Höpken, innehållande ett betänkande om stats-

lyitemen i Europa och om fredens bibehållande för Sverige, om
det snart äfVen i Europa utbristande kriget mellan Frankrike och

England, för hvilket allt utskottet ville i tid vara betänkt på åt-

gärder; hvarför det åstundade att få veta riksrådets tankar: »om

Dämde konjunkturer i gemen, hvad Sverige sig af sina grannar

må hafva att tillffirse, om en sammansättning mod Danmark
till handelns befordrande» Höpken meddelade denna skrif-

velse a t rådet den 22 Jan., och erkände detsamma nyttan af

det danska förslaget, men besliit på kanslipresidentens råd, att

kansUkoliegiets yttrande skulle infordras och under tiden genom

mnska sändebudet i Köpenhamn underrättelse inhämtas om be-

skaffenheten af den danska utrustningen, som redan bOijat. Några

dsgar dfrefter kunde Höpken meddela, att rådets åsigt delades

af såväl kansli- och kommerskollegierna som af K. Majrt. A det

förras väiinar hade äfven Fleming (vid riksdagen utnämd till

riksråd) uppsatt ett förslag till en traktat, hvilket Höpken se-

iennera utarbetade och i Febr. framlade för sekreta utskottet.

Om dess behandling der anse vi oss böra anföra Asseburgs ord,

då han till sitt hof afsände detsamma: »Jag kan ej bättre re-

kommendera det än med Höpkens egna ord. Han försäkrade

mig mer än en gång, att propositionen härom mottogs med stort

bifall (applaudissements) och så fä invändningar, att utkastet

liites, diskuterades och gillades på en halftimme, »décision trop

prompte pour tout autre affaire que pour celles on la cour de

Diinnemarc se trouvait interessée». Vidare hade Iltipkeii for-

säkrat, att nationen skulle med glädje se en åtgärd, »som skulle

*) AfMborgs bnf d. 9 Jtn. i hast »ReUtioBeM. V» A.
«) mgftot, å. se Jan. 1756. B. A.
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visa för liela Luropa den lyckliga enighet, som bestar mellau de

två hotVen»

A andra sidan tramstäldes af engelska sändebudet iKöpen-

hamD, Titley, som trots danska Iiofvets försäkringar varit mycket

misstänksam och orolig med anledning af den danska atmstnin-

gen och de stora proviantnppköpen och antagligen åfren kommit

under fund med Danmarks och Sveriges underhandling, klago-

mål öfVer den franska fartyg medgifiia friheten och' att Sverige

blifvit förledt till liknande medgifvanden och utrustningar *). Och

i Stockholm tillkännagaf preussiska sändebudet Solnis enkelt

nion hotande, att »en neiitralitetstraktat blifvit iii[!aiigen mellan

England och Preussen till rons bibehållande i tyska riket, i hvil-

ken man hoppades att Sverige skalle deltaga»

Så mycket angelägnare blef man å svenska sidan att full-

borda underhandlingarna om förbundet med Danmark. Asseboig

uppmanades att pådrifVa affären; Frankrike, hette det nu, hade

gifrit frihet åt främmande nationer att handla på dess kolonier,

och det vore blott de nordiska länderna, som genom antalet tf

sina skepp och sina förbindelser kunde deraf draga fördel; en

sådan traktat skulle göra de båda makterna respekterade till

sjös o. s. v.

Vid niidten af April kunde Asseburg iulenina sin regerings

kontraprojekt, hvaröfver man i Stockholm visade stor belåtenhet

Förslaget öfverlemnades först åt kanslikollegium att deröfver yttra

sig, och försedt med några anmärkningar, som mest rörde en-

skilda uttryck, inkom det derefter till rådet d. 29 April. Dmisks

regeringens förslag, i strid mot det svenska, att flottorna skulle

hafira särskilda stationer, bifölls så till vida, att man ansåg, att

de efter två å tre veckor borde förenas »i övertygelse att förenin-

gen af de två flottorna skulle gifva ny glans åt den intima fi'»r-

bindelsen mellan hotVen och göra badas tla2f!or n-spekterade. om

de voro förenade under en chef» "'). Vidare ansåg man, att trak-

taten borde izälla blott under tiden för kriget mellan Frankrike

och England och inga makter anmodas till deltagande i förbun-

det. De riksråd, som egde säte i kanslikollegium, skulle träds

') A».»eburg8 bref d. 8 Febr. oeh 14 Man (vee. deaMdag; dtUddramcd
datnm bortu). U. A.

2) iaiell till kanslinrcs. d. 8 Apr. R. A.
*) Rldtprot. d. 15 Mtrt. R. A.
*) Asseburgs hrcf fl. 9 Apr. U. A.

AMeborgt bref d. 20 Apr. U. A.
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i underhandling med danske envoyén. Sedan deretter såväl

sekreta utskottet som K. Maj:t förklarat sig intet hafva att

tilligga, kunde anderhandlingama böija.

Att konferera med Assebiirg befallmäktigades samma dag

Höpken och Ekeblad, och den 5 Maj hOlls första sammankom-

sten, der HApken i de varmaste ordalag uttalade sitt hofs till-

firedsställelsf öfver denna ntsipt till en närmare fVirbindelse mel-

lan <ip bans»' tbrdom allRtr liinirf sr)ndrade nordiska kronorna

Vi torhiL'a öfverlä<igningarne om enskilda uttrvt k: m prinriptiat;a

uppkom af större betyd(dse. Svenska underhandlarne framhöllo

en grundsats, som skulle hatva nifvit helt annan färg at hela

förbandet och en långt större betydelse både med afseende på
dess verkan och såsom ett moment i den intemationela sjörät-

tens otTeckling, nämligen gmndsatsen, »fritt skepp, fritt gods»

upptagen i första paragrafen, dervid de åberopade traktaten år

som varit affattad i denna mening. Asseburs, som aldrig

underlåtit att tramhalla Danmarks atsigt att bevara en nofisrrann

neutraliift särskildt at" farhåga tor EnLdand. protesterade mot

dntta uttryck, men ville lianskjuta saken till sitt hof. Vidare

ötverlades om stationerna för flottorna, lott dra ^^ning om högsta

befUlet, instruktion fBr cheferna^). Emeilcrtil var man ense

i sak, så att svenska flottans ntmstning kunde börja, medan

Assebnrg aivaktade sitt hofs svar på de vid konferensen gjorda

(mnstäUningama. Detta ankom, och den 2 Jnni hölls ny konfe-

rens. Hnfvndanmärkningen å danska sidan gälde naturligtvis

sttrycket »fritt skepp, fritt gods», hvilket man fordrade skulle

nteslatas för att ej väcka Kntdands misstro mot traktaten, enär

denna grundsats var så direkt inf>tsatt »'n^jtdska hofvets Asse-

burg framhtdl »la délicatesse iTune nation tiere et jalouse de la

pnissance niaritime, l'inégalité entré nos forces et les leurs et

iattention que nous devrions avoir å éviter qn*en courant aprés

un gain incertain, nous ne mettons pas en jeu ou notre commerce

sctnel ou Thonneur de nos nationsi^, och tillade att hans hof

•Idrig skulle samtycka till uttalandet af denna grundsats. De
svenska underhandlame åter festhöUo, att borttagandet af orden

skulle försvaga traktaten, men fSresIogo en ntväg att iakttaga

principen, utan att utsätta det i traktaten, genom att tillägga

Konf.prot. i Sv. K. A.

Aaseburgi bnf d. 7 Maj. U. A.
*) KoBfertBfprot. U. A. R. A.
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en separat^ hemlig artikel, filer också göra en särskild torklariuji;

»ad [»rotocollum» hvaremot Assebiirc: framhöll sitt hofs önskan,

att traktaten skulle meddelas de kri^turande makterna och såle-

des ej borde mnehålla någon hemlighet, hvilket för öfrigt strede

mot den föreslagna art. 2 i traktaten. Deremot nttalade Asse-

borg sitt bofs benägenhet att i öfirigt gå den svenslut regeringens

Önskningar till mötes i afseende pa enskilda nttryck i densamma.

Vid öfrerläggningen härom i ridet föQande* dag föreslogo emel-

lertid de deputerade, att man skulle nöja sig med att vid trak-

tatens iinderskritvande anmärka, att man sa förstode densamma

och förväntade dess verkställighet a dansk si<la, och iittala<le

rådet sin vilja, att traktaten borde meddelas de vänligt sinnade

makterna, särskildt Ryssland.

Nv konferens hölls den 1 Juni, då svenske underhandlarne

läto de omtvistade orden falla, »oaktadt U. Maj:t gema önskat

att de blifnt behållne» och utan att enligt sitt förslag i rådet

göra något förbehåll om princi)*ens upprätthållande, hvadaa

Assebnrg kunde i ett handbref till Bernstorff uttrycka sin förvå-

ning, att man så Jfttt afstod från denna gmndsats, och sin för-

modan, att man till hvarje pris ville sluta traktaten ").

Under det Asseburg kommunicerade si<j med sitt hof, nch

å andra sidan st^kreta utskottet och mindie sekreta deputationen

yttrade sig öfver traktaten, fick svenska tlottan order att utlöpa

till manskapets öfvande. Sedan danska hofvets svar ^), inne-
*

hållande ett medgifvande angående ett borttagande af uttryck,

som svenske underhandlame motsatt sig, ankommit, hölls d. 12

Juli 1756 sista sammankomsten, vid hvilken »sjöconventioneo»

(se Bilagan) undertecknades. Vidare uppsattes instruktion för

cheferna för flottorna och drogs lott om ö^rerbefälet. Detta till-

föll den svenska flottans utsedde chef, schoutbynachten, erefve

E. F. Taube, till hvilken order atfärdades att utlöpa med Hottau

och ffirena sic med den danska, som redan var i sjön Den

16 Juli utfärdades K.. Maj:ts kungörelse tor handlande och sjö-

farande, genom hvilken bekantgjordes, under hvilka vilkor handel

och sjöfart finge ega rum med de krigförande maktema.

*) Xonf. Prot. i R. A.

Asaebargs Rapport och bref d. 4 Juni. U. A.

^) Under tiden hade upptäckten af Brabeska sammansvarjiiingeD och pro-

eCMen mot dess deltagare egt ram, bvilket gaf danska hofvet anledning att beled-

•ftga traktaten med nttryekeo af ain fignad öfver upptäckten.

*) Rntitieationen ntvcxlade«i d. 10 Ang. och tkiille traktaten i latiotk ö^re^

aättoiug delgifvaa de krigförande hofveas ministrar.
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Unileriätt»'lsHn oni traktatens atj^lutaiide väckte ätVeii i Dan-

mark mycken belåtenhet ; maii smickrade sig å ömse sidor med
deu rörhoppiiingen, att dylika mått och steg skulle bli vanliga

och det gamla agget försvinna

Hafvndinnehåliet af traktiten är, såaom synes, dels att han-

deln med kontraband enligt Utrechtfredens bestämmelser förbjöds

de kontraherande maktemas undersåtar, dels att, om ej ersätt-

ning för iipphragta skepp lemnades inom fyra månader, makteme
sjelfve .skullf skaffa sig den genom att bruka repressalier. Det

var således i sjelfva verket en väpnad neutralitet, man med
denna såväl som med tidigare och fiUjande traktater ville upp-

ritthalla på hafveu, och nu, liksom vid dessa tillflUleu, skulle

utan tvif?el ett kraftigt fasthållande af de uttalade grundsatserna

och bestämmelserna hafva varit af stor vigt för det åsyftade re-

toltatets uppnående. «Men nu liksom då mellankommo många
hindrande orsaker— frånsedt de båda ländemas olika ställning till

de allmänna europeiska ftigorna— beroende på deras materiela

«TÄghet eller ömsesidigt misstroende. Resultatet motsvarade aldrig

aiisatj.erna. Da vi följt de underhandlingar, som ledde till trak-

tatens atsiulande, torde det emellertid vara n()di<:t att äfven följa

verkningarne deraf, såvidt kännedomen derom stått att vinna

i de uss tillgängliga akterna.

Vi hafva nämt, att den danska flottan (som kommenderades

af schoutbynachten U. U. Bömeling) redan tidigt utrustats och

ntlnpit; den uppehöll sig länge i Sundet, men hade nyss afiMglat

till Xordcjön, då den svenska flottan, bestående af sex linieskepp

och två fregatter under Taubes befäl d. 18 Juli ankom till Sun-
det. Den skulle derifrån afgå till förening med den danska i

NorJsjön, men m(»ttes af flere hinder, innan dvn kunde fullgöra

pina order. Redan i Aug. måste den inlöpa i (irttehorg, emedan
»'Il stor del af besättningen (16— 1800 man) sjuknat och ej kunde

göra tjenst, utau måste ersättas med triskt manskap, hvadau
order afgingo om nya matrosers utskrifniog *),

Det var -så mycket olägligare, som flottomas uppträdande

möjligen kunde ha varit af någon vigt, då engelska regeringen

i Ang. förklarade alla fhinska hamnar i blockadtillstånd och till-

hinnagaf, att den äraade behandla alla dit sig ämnande fiirtyg

såsom goda priser.

') Faxell till Kansliprw. d. K. A.

*) ÅtMbiurgi bref d. 17 Ang. U. A.; Taube tiU iw. Maj:t ^ 4 SepU H. A.
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Andtligeii i br>rjan af Sejit. lemnadc Taui»e Götfbunj och

kunde den 13 ^) ftUfna sin Hotta vid Plekkcnie (.i vid NurL'es

s. kust, nära kristianssand) med den danska, hvilken enligt r>tVer-

enskommelsen stäldes under Taubes betal, hvaretter de förenade

eskadrarna kryssade mellan Norge och Jutland. Då de emeller-

tid ingendera hade proviant för någon l&ngre tid, återvände de

snart Den svenska flottan, på hvilken sjnkligheten fortfor, åter-

kom till Sundet d. 28 Okt. och var i Nov. åter i Karlskrona.

Det är ej troligt, att denna korta expedition på det obe-

tydliga område, flottorna dominerade, detta år lyckades hämmande •

inverka ]»a Englands sjelfsvald. Som ett liini torek»)mmer det,

att en;ielska reeerineen d. 5 Okt. d. a. utfärdade en »adilitionai

instruktion» för alla sina skeppslKdaliiafvare att ej antasta spanska

fartyg, såvida de ej förde kontraliand, utan att ett sådant med-

gifvande för svenska o( li danska fartyg kunde utverkas, trots

dessa makters yrkande derpå genom sina sändebud i London.

Emellertid visade både svenska och danska regeringame

stort nit för det påbegynta företaget. Redan strax efter hem-

komsten böljade den danska flottans utrustning till nästa års

expedition, och i Febr. 1757 befalde K. Maj:t i Sveritje utrustan-

det af sex skepp och 2 fregatter att i slutet af Maj vara färdiga

till sex månaders seuliniz "). och hada rikenas representanter in-

gåfvo protester mot euL^elska kapares våldsamheter. Men da de

erhöilo endast sväfvande svar, öfverenskommo Bernstorff och

Ungern Sternberg Sveriges nyutnämnda sändebud i Köpen-

hamn, att till stärkande af de muntliga protesterna ett gemen-

samt skriftligt memorial skulle i London inlemnas med hotelse

om repressalier, ehuru Bernstorff ännu någon tid ville vänta på

engelska hofvets svar och uppförande efter den första framställ-

ningen. Sedan memorialet blifvit uppsatt af danska kabinettet,

afsändes det till Stockholm, men återkom torsedt med t-tt f»ar

intiickade alvarsamma meniuL^ar, om hvilka ateriiien en lanL'-

varig meniDgsski^aktighet följde mellan de bada regeringarne.

') Vi hnfva följt tidsnppctifterna i de svenska handlin frarnn. I Garde, "Efter-

retninger om den duusk-uuräku Söinagt» lil, 3B1 uppgifvas dc något olika. Jämför

ifr«n Oyllenfrranat, STeriges sjökrigsliittoria.

') Amiral Koll. skrifTelse. R. A.

^) Ofver denne, aoo of fältmarskalken U. St., utbreder sig A«sebur« mycket

i lina bref fria början af 1756. Han uppskattade högt hans skicklighet och per-

sonlighet ilMin »astes douz, messure et diaereto, men ansåg, att det rådande par-

tiet begagnat sonens atniimning såsom ett raedel att draga fadreo från bofvcts

parti. Asseburgs bref d. 22 Jan. D. A.
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Berustorft* såväl som Moltke voro pa dt*t hela at'g.jordt viiiiliiit

jiinnade mot England, som de fruktade st(ita genom de itVaga-

varaade attryckeo. Ungern Sternberg, understödd af iranske

ambamdören, påpekade traktatens 3:dje artikel om repressalier,

bvilken medgaft' sådana attryck. De danska statsmännen åter

menade, att då finge ett liknande memorial inlemnaa äf^en till

franska hofvet, enär äfVen detta lands kapare uppbragt fartyg,

bvUket å andra sidan ej det vänskapliga förhållandet till denna

makt medgåfve. Deremot invändes, att engelska kapare anhållit

svenska fartyg, ehuru de ej fört kontraband, och dels fråntagit

dem prctviant, dels tvungit dem att taga ombord franska fångar.

Att franska kapare uppbragt danska fartyg berodde derpa, att

dfiMa lurt varor till England från Medelhafvet, hvarifran Frank-

rike genom Menorcas intagande sökt utestänga England, och

derigenom omintetgjort Frankrikes vinst af denna eröfring

Danske konungen vidhöll emellertid sina statsmäns yrkande

dels att de hotande uttrycken mot England skulle borttagas, dels

att memorialet skulle delgif^as äfVen firanska regeringen, men
]o^*ade att, om England ej inom fyra veckor lemnat upprät-

tt-lse, vara med vin ett allvarsammare memurial och derefter

skrida till repressalier Asseburg, som åtnjutit någon tids

ljell^tlodiLdlet, återkom i slutet af April till Stockholm med ord»'r

au ötVertala svenska regeringen till eftergitt och Bernstorff sjeif

appsatte nytt förslag till memorialet.

Det är' lätt insedt, att det var den politiska ställningen i

Enropa, som inverkade på de nordiska statemas åsigter och håll-

Diog i dessa frågor, och att, såsom äfVen framgår af Ungern

Stenbergs bref, bakom allt detta låg den hemliga afsigten att

förmå Danmark att på samma sang som Sverige bestämdare

up[.tra<ia pa Frankrikes sida i kriget. Med Sverige var den

franska diplomatien ivdan sa vidt kommen, att railet med Frank-

rike och Österrike ingått konventionen i Stockholm d. 21 Mars

1757, hvilken följdes af Sveriges deklaration vid riksdagen i Re-

gensburg, och att de nya subsidieanbuden, som franska hofvet

ä^n. Just nu satte rådet på allvarsamt prof Och slutligen

luide franska regeringen för att befordra sin politik i norden för

goa kapare och hafnnkommendanter utfärdat påbud om sär-

_ ') Ofrtnat. ar U. St:» bref till kaoslinres. d. 13 Fubr., 17 Mara. 30 Apr.
1757. R. A.

*) U. St. till Vansliprc.^. d. 7 Apr. R. A.

^ limft Mtlmström, STcriges pol. Uitt. IV, 276 o. f.
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skilda iiit^dgitvanden och undantag tor svenska och danska far-

tyg Af allt detta kan man fiirsta svenska regleringens liallninL'-

Den danska ater var, som vi veta, i sjelfva verket engelskt sin-

nad, och många omständigheter bestämde dess uppförande
*J).

Under sådana förhållanden framstå Ides af svenska regerin-

gen t. o. m. förslaget, att man skulle för detta år uppskjuta sjö-

utrustningen. Men häremot invände såväl Moltke som Bemstorff

att det skulle väcka stor förvåning i Europa, om Danmark, efter

så stora omkostnader, ej läte sin flotta löpa ut; det kunde ty-

das som fruktan för England. I stället fick flottan order att i

slutet af Maj ^) afse^ila till I^lekkeriie och der invänta den sven-

ska. Da dertill Bernstorfts nya memorial gillades i Stockhulm

och danska hofvet medgaf att det skulle inlenmas blott i Lon-

don så fans ej längre något skäl för svenska regeringen att

L'öra invändningar, och den 22 Juni erhöll den svenska eskaderns

chef, schotttbynachten Axel Lagerbjelke befallnini! att afgå till

Flekkeröe och förena sin flotta med den danska under RömeUng^).

Men samtidigt hade rådet efter mycken tvekan bestämt sig

för en politik, som egentligen gick i motsatt riktning till trak-

taten med Danmark af d. 12 Juli 1756. Dess tillräckligt be-

kanta, vacklande hållning i krigsfråsan slutade just nu med be-

slutet d. 22 Juni 1757, att till Pmnmern r)fverföra en armé').

Sveriges fortfarande deltagande i neutralitetsförlnnnlet med Dan-

mark hvilade således på skäligen lös grund, och nya omständig-

heter tillstötte, som visade detta. Redan sedan någon tid visste

ryktet att berätta, att engelska flottan utrustades till en expedi-

tion till Östersjön att undsätta de af Ryssland blockerade preus-

siska bamname (Memel ocb Pillau), ocb Ungern Stemberg hade

order att känna sig för, huruvida danska regeringen skulle vara

sinnad att stänga Sundet för denna flotta. Då nu ryktet om
dess förestående utlöpande bekräftades ej blott af ryske ambas-

sadören i Stockholm, som derpa förberedde ryska flottan i Uster-

*) U. St tUI kanslipret. d. 7 Åpr. o. d. 16 Juni. R. A.
') Om BcrnstorflV oneelskn sympatier skrifvt r V . Sf. il. G Mnj : nLa voix

de Holletteiu å la diete de TKiDpire, le refos de cootiugeut a l Emperear, toate*

let peinet qnll t^ett donnéM pour procurer U neotrdlté å Hannorer et le« diffi*

ealtéa apportées par rapport au fepTMiullet bd aont indicea. Il a donc

ponr distraire do toUoa toup^oM poMté oreo boftQoona do forco rormoment man-
time. R. A.

*) Gordo, DoB doBik-nonko aomagta hiatorio II, 223 nigot olik*.

*) V st. till Icanolipres. d. 28 Maj. R. A.

Lagerbjelke till K. Maj:t. R. A.

Om ofranat. se Malmström, aaf. arb. IV, 277, 28<j.
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ijOn, Utan fifVen af Wynantz i London, så beslöts i kanslikoUe-

fhim d. 5 Juli att befallning skalle afgå direkt till Flekker5e

till Lagerbjelke, att han skalle med flottan återvända till Karls-

bona för vidare order eller, om han ej ftnna lemnat Sondet, stanna

der och afvakta order från Ungern Stemberg. Till denne afgick

befallning, enliirt hvilken han d. 11 Juli framstälde konungens af

Sverige propu.sition, att pa iirund af rykten om främmande krigs-

flottors förostårnde inscglins i Östersjön de förenade flottorna

skalle hindra hvarje sådant foretag enligt traktatens 3:dje artikel

om Östersjöns friande från alla krigets följder. Tillika gafs order

it svenska flottan, som hannit till Helsingör, att återvända till

Ksrlskrona. Ehnra det snart applyst^ att ryktet om engelska

flottans afoändande till Östersjön saknade grand, begagnade sig

dock denna makts fiender deraf till att ntöfva en fortfarande

pressning på Danmark. Danska regeringen ansattes ifrigt både

af franske ambassadtiren odi ännu mera af ryske ministern,

baron v. Rorlf, som hotade att, om ej Danmark iiafve efter,

o<3fvervinneliga hinder kunde uppstå för det maogomtalade ut-

bytet af Holstein.

Men till Ungern Sternbergs framställningar svarade Bems-
toHT, att det vore att kränka nentraliteten och knnde ådraga

Dsomark ett svårt krig; att Sverige redan brutit sin neutralitet

dels genom sin förklaring i Regensburg dels genom beslutet att

öfrersända trupp er till Pommern. Och till svenska hofvets pro-

portion afgaf danska regeringen d. 23 Juli det svar, att nuL^ot

ut. stänirande af engelska flottan ej kunde ske, och att danska

Äåndebudet i London pa förfrågan erhållit till svar, att England

ej llninade taga detta steg utan att på förbaud underrätta Dan-
nirk derom *).

Tillsvidare blef det emellertid härvid. Lagerbjelke fick i bör-

jsn af Ang. order att ånyo afgå till Nordsjön och förena sig med
åtn danska eskadern, men att hålla noggrann utkik efter engeU

ikt flottan och, om den komme, skynda tillbaka till Östersjön

oeh fitrena sig med den del af ryska flottan, som från blockaden

f de preussiska hamnarne blifvit detacherad att kryssa pa h<>j-

den af Gotland för att jiimte den svenska hindra enirelska flot-

tans insegling och möjliga försök att störa de svenska trupp-

*) kaotlikoU. prot. Ii. A.
*) OfTinat. efter U. St:t bref d. 13, 18 a. fl. JoU. It A.

Bist. Tidskrift taaU 13
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transporterna till Ponimcrn Kiirirer afsiindes till England ff)r

att lemna (igonMicklif,' untlorriittelse. Men intet atliönles. Lauer-

Itjelke ankom till Flekkt riip d. 20 Aug., trätlade den danska

flottan först d. 19 Sept., kryssade tillsammans med denoa under

Römelings befäl till d. 15 Okt. och var d. 17 Nov. hemma igen

Hämnder var danska regeringen fortfarande föremål för

bearbetningar från båda partierna. I sitt betryck vågade den ej

annat ån att gifva efter för Frankrikes och Rysslands påtryck-

ning och protestera mot engelska flottans insegling. A andra

sidan gjordes densamma af Titley anbud om'särskildt fördrag

med Eniiland livilket Bernstort!' anftirtrodde de enträgna mi-

nistrarne m«Ml tVirklarini; att Danmark i alla tall ej mäktade

hindra Englands foretag. Da emellertid senast i Aug. engelska

kapare appbragt tre svenska fartyg lastade med beck, hvilket

orättmätigt ansetts som kontraband, var visserligen danska rege-

ringen ännn i Dec. benägen till att låta sin representant i Lon-

don jämte den svenska inlemna nytt memorial med hotelse om

repressalier men Bemstorff var alltför ängslig för åtgången för

att förbinda sig med Sverige till öppen brytning, och Asseboig

nnderlät ej att styrka honom häri genom att pjipeka Sveriges

dåliga tinanst r och flotta, oenigheten i styrelsen, dess brist pa

U|)priktigli('t mot Danmark och d«* förändringar, som lätt kunde

inträ tia i Tyskland *''). Derför vägrade konungen af Danmark

att genom andra medel än protester afstyra engelska flottans in-

segting i Östersjön lika ihärdigt, som han afslog Englands sob-

sidier för sin öfvergång på dess sida

Det är tydligt att ntestängandet af engelska flottan var en

för Danmark lika vansklig som för Preussens fiender vigtig och

nödvändig åtgärd. Genom denna flottas vistelse \ Snndet eller

Östersjön skulle Sverige afstängas fran fr)rl)indelse med sina trup-

per i Pommern, dess kommunikation nifd Ryssland tVirsvTiras

och konungen af Preussen kuuua utan svårighet undsättas med

M K. Maj:t8 inttr. f9r Lagerbjdke. SlMin d. 8 Anir. 1757. R. A.
Lagerbjelkes rapporter tUl K. M. R. A. Otrde, SfteiretDiager ete. 111.

403, har iiftgot olika iippirifter.

^) Vi auäe oss bura pumiana om att eogclskn regeringen geiioiu eu hallt

offieiel ntokiekad, Sfrente Campbell, gjorde fSrsök till återknyUnde af den tedan

flere Sr upphörda förbindelsen, men att detta misslyckades. AsiebVTgt bref d* 13
o. 30 Sept. U. A. Jmfr Malmström: Anf. arb. IV, 34B.

*) Ofvanst. ur L', St:s bref Sept.—Dec. till kansHprei. R. A. Memorialet

tryckt i HellfrUd, Politisk overskudse av Englandt overfild pM DMBftrk.
») As^f biir^s bref d. 20 Dec. V. A.

L. 6t. till kanslipres. d. 12 Febr. 1758.
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tropper och tVjrnudéiiheter. Ryssland protesterade dertVir inför

t-nselska sändebudet, Frankrike hotade att sända sin flotta till

Ustersjön att förena siL' med de allierades, orh slutiimMi i Mars

hade svenska, franska, rtsterrikiska, ja, t. o. m. polska säode-

baden företräde hos Beru&tortf med de vanliga föreställningarna

itt förena danska flottan med den svenska och ryska; men er*

lidllo såsom fönt afslående svar

Visserligen hade danska regeringen låtit fhinska sändebudet

förstå, att engelska regeringen ej ämnade sända någon flotta,

men varit tvnngen på konungens af Preussen bepfftran att låtsa

detta och derf<">r med nöje tatiit danska hofvets inlemnade me-

morial till fiir<'v;indnin{Z hos konungen af Picuss^mi frir sitt upp-

Äkof Men i alla fall skulle Danmark y:enom att förena sin flotta

med Sveritres och Rysslands hafva allt att frukta af Preussens

anfall pa llolstein, hvarfur dess regering anhöll, att Frankrike

skolie förmå de öfriga staterna att ej så ifrigt påyrka Danmarks

nppträdande Dä inga föreställningar gjorde något intryck pa
franska regeringen, afgaf slutligen Bernstorff i Mars det svar, att

konungen af Danmark ej kunde fSr sitt lands närvarande till-

stånd tillåta sig ett så betydande steg, som påyrkades, men
skalle fjenast iiifva sitt sändelaid i London hefallninir att fiirnya

sin protest mot Enirlands planer Men engelska re^rerinpen

lemnade ej något svar livarken pa denna eller pa Rysslands in-

lemnade memorial, icke heller lösgafvos de tagna svenska farty-

gen, Qtan i April uppbragtes dessutom till och med tvftnne danska.

Då således numera Sverige af sina vänner drogs eller redan

drtgits till krigiskt uppträdande både till lands och sjös, och

Danmark firamför allt ville bevara freden och neutraliteten, såg

det således ej mycket lofvande ut för Sveriges och Danmarks
samverkan detta år enligt den nyss slutna traktaten, ehuru redan

den vanliga svenska eskadern i Mars fått b» tallning att rusta

sig till e.xpedition under I>aL'«'rl»jelkes befäl. Och nu tillkomnio

nya oniständiLdieter, som L:.j<»r«]e utsiijterna till den ingångna för-

eningens upprätthållande iinnu vanskligare.

Till svenska regeringen framstäldes nämligen från don ryska

ett projekt, att de respektive staterna skulle ingå en förening

i ändamål att med sina flottor freda Östersjdn mot engelska flot-

') r. St. till knnsliprei. d. 26 Febr.. 2 Maw. R. A.
U. St. till kntislipre*. d. 9 Mars. R. A.

U. St. tUl kanalipres. d. 16 Mar*. B. A.
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tan. Först när underhandlingen härom var nära sin fullbordan,

meddelad*' I nizt^rn Stprnl>eriz detta at Bernstorff och Moltke. och

framhöll tor dem huru taran vore ganska <)lV<'rhänLraude, da i

England tlere fartyg lågo rustade, och konungen af Preussen en-

träget yrkade på deras inlöpande i Östersjön.

De danska statsmännen uttryckte sin konungs forvåning öfver

att ej förr hafva fått underrättelse om detta Rysslands projekt

och upplyste i stället, att danska flottan höUe pi att på sed-

vanligt s&tt utrustas, hvarför man begftrde veta, när den svenska

kunde vara färdig, hvilket åter Ungern Stemberg menade komme
att bero på engelska regeringens beslut ^).

Snart derefter i början af Maj aflcmnade Ungern Sternbers

och Kortf den konventiou, som svenska och ryska hofven slutit

d. 26 A])ril

Mot en af denna konventions bestämmelser, att vid Dragör

(på Amagers sydöstra kust) skulle blifva station for flottorna,

protesterade Bemstorff redan nu och ända mera, då dessa i Juii

dit ankommo
Han iramhdll att England kunde klaga öf^er bruten neutra-

litet, då flottorna lågo under danska kusten, och uppmanade

Ungern Stemberg att låta i stallet f5rflytta dem till farvattnet

utanför Falsterbo. Men amiralerne följde sina ordres och stan-

nade (jvar. Då inan fiiiollcrtid fick någorlunda visshet, att en-

golska flottan ej skulle komma, lät Ungern Stemberg i Aug.

danska hofvet förstå, att det svenska vore beredvilligt att lata

sin flotta utga till den gemensamma kryssningen, hvarpå dock

Bemstorff lemnade undvikande svar, skyllande på den sena års-

tiden o. 8. v., och det stannade vid öiverenskommelsen (i medio

af Sept) att inställa den gemensamma sjörustningen, men nästa

år så mycket tidigare vara i sjön i anseende till Englands fort-

satta våldsamheter och den deklaration, som det nyligen utfllr-

dat mot Holland. Denna innehöll nämligen att holländska far-

') U. St. till kansliprc. A. 27 och 3(J April.

') Ratificerades af kcjsariutmu i Juni. Konveutioneu iugicka af Höpken uch

Bkeblad med Panio, den ryakt ministern i Stoekholm, innehöll att Rjretland tknlle

förena 15 skepp och 4 frepattcr med 10 skepp och 4 fregatter af .svenska flot-

• tan. Jnifr Srhuefer. GpMcliirhte ()«'> 7 iiihriLMni Krieirc'* 11: 1, 60 O. 562, SOm har

den 27 April; Kadsprot. i I tr.uremieu har den 'Ji Apr. 1758.
*) Den tTentk» flottan bestående af 8 skepp under Lagerhjelkes befiU ntlopp

redan tidigt Och förenade sig med cn rvsk llof tafdrliiiut: ninlcr amiral Misikow.

£fter en tids krtssninu mellan Skåne och Gotland under afvaktan på deo öfriga

rjrska flottan afseglade de i förening i slatet af Juli till Dragör.
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tyg, som förde franska varor, voro att betrakta som priser, och

man kunde hoppas, att Holland möjligen skalle vilja förena sin

flotta med den dansk-svenska I September hemseglade såväl

den ryska som den svenska flottan och med detta ringa re-

saltat hade traktaten lefvat detta år.

Att Danmark, hvars yttersta strätvande vid denna tid gick

ut pa att af Ryssland furvärtva sig den uteslutande besittnings-

räiteii till Uulstein, på detta sätt motsatte siir samma makt,

hvars vänskap det sa väl behöfde, skedde kanske ej utan tor-

hoppning att derigenom möjligen förmå Kyssland att köpa Dan-

marks deltagande i sjöutrustningen genom någon eftergilt i hol-

steinska frågan. Men ändå större tryck ville Bemstorff utan

trifvel ntöfva med den underhandling, som samtidigt bedrifvits

med Frankrikes sändebud i Köpenhamn. Den 4 Maj 1758 hade

nämligen en hemlig traktat blifvit nndertécknad i K('>penhamn

nuiian Danmark och Frankrike, i hvilkeii den t(>rra makten med

uttryckliiit fasthållande af sin neutralitet förband siu' att sani-

luanilraua en armé vid VA\n\ D<'tta var till stor frjrdtd för de

allierade, ty genom sin blotta dervaro ') skulle denna här hindra

den betydliga tillförsel, som Englands och Preussens arméer trots

atförselfbrbud vetat förskaffa sig från Uolstein. Frankrike åter

förband sig bl. a. att genomdrifva utbytet af Holstein mot de

två gre&kapen eller skaffa Danmark ett passande vederlag, och

i Okt. s. å. biträdde äfven Österrike traktaten. Då nn ryska
* regeringen gjorde hotande förfrågningar om betydelsen af trupp-

sändningarne till Uolstein, funno de tVirbuntine tor godt att med-

dela traktaten med uppfordran att tilltriida densamma. Men
kejsarinnan sa godt som afslog saken, ehuru det definitiva afsla-

M tjenom danska gesandteu Ostens bemiuland»' ej officielt med-

delades, pa det en brytning mellan hofvon skulle undvikas

Det visade sig snart att Osten häri handlat försigtigt, och det

blef Danmarks tmr att gifva efter i en liknande fråga.

Vi hafra visat Danmarks obenägenhet att fortsätta sjöut-

mstningame med Sverige, vare sig af ofvannämde orsak, eller

O U. st. till kaoslipre». Ang. och Sept. 175Ö. R. X,

^ Om flottana rSrelMr denna lominar, le LtgerbielkM rapporter tm K.
Maj:t. R. A.

* ^

Eq orsak fill Daninarka obenägenhet ntt dennn sommar Hirenfi -.in flotta

ned dea sveasku, var kaQske deo, att dcQ förra var svsäelsatt med trupptrans-
porfenta till Holateio.

*) Oatent GetandUkaber i Dansk HIst. Tidakr. 4 Riekke» I, a. 507.
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af farhåga för det förtroliga förhållandet mellan Sverige och

Ryssland. Den hemlighetsfallhet, som iakttagits gentemot Ungern

Stemberg angående traktaten den 4 Maj, gaf svenska regeringen

anledning till missbelåtenhet, och nu kommo dertill nya tviste-

frön. Svenska regeringen hade nfimligen förbjndit att föra förråd

till Stcttiii under kriget, och da ett danskt tartyc trotsat detta

förbud, hade di't l»Iifvit ui»|d»raL't och ej ater uth ninadt, hvar-

öfver danska regeringen l'okla^at sig ') lios de tiäniniande mi-

nistrarne. Tillika visste Ungern Steniherg att beratta, att Dan-

mark i tysthet underhandlade med Spanien och Uolland oro en

gemensam sjöntmstning mot Englands kaperier, samtidigt dermed

att det hos engelska regeringen förnyade hotet om repressalier

efter 4 veckor, om ej Danmarks lidna förluster, som uppskatta-

des till 3 millioner riksdaler, ersattes

Svenska regeringen kunde under sådana omstftndigheter så

mycket hellre fortsätta sin deu förra sonunaron palförjade tor-

i)indelse med ixvssland, och (Umi
'*

'
, Mars 1759 inL'in<io de bada

makterna en ny ocli vidsträcktare konvention till ujijirätthållande

af handelns och sjöfartens frihet i Östersjön. Det var en väp-

nad neutralitetstraktat, äoni förmenade enhvar »främmande» makt

att sända flottor in i Östersjön, der kriget ej fick hindra skepps-

farten och handeln utom på de blockerade hamname. Om någon

fr&mmande makt skulle vilja försöka att öfvertr&da detta förbud,

förpligtade sig de två kontraherande regeriugarne att med vapen-

makt sfttta sig deremot och skulle till den ändan utrusta eskadrar
*

att försvara inloppet till Östersjön. Som synes, var förbudet

allmänt, och om än i verkligheten, så dock i alhi fall ej till

formen riktadt mot KuLdantl

I traktaten var bestämdt, att den danska regeringen skulle

erhålla anbud att tillträda densamma, och i Maj gjorde Ungern

Sternberg och den ryske envoyén framställning derom i Köpen-

hamn. I sjelfra verket kunde Bernstorff så mycket lättare göra

det, * som han var säker på, att det ej skulle leda till konflikt

med England, då denna makt helt visst icke under sitt sjökrig

med Frankrike skulle få tillfälle att sända något fartyg till

Östersjön. Osten i 1'etersburg fick derför order att mod \-issa

inskränkningar och under vilkor att Ryssland tillträdde trak-

') U. St. till kaasliprea. d. 14 Jao- 175^. R. A.
U. St. till dens. d. 20 Jan. R. A.

') Se Ostens Gesudtskaber, anf. st. s. 510—11.
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faten af 4 Maj 1758 förklara danaka hofveta benägenhet fdr

denna

Svenaka flottan utlopp i Juni ock kryaaade i Öaten^Ön i

förening med den ryaka, tills denna i egna ärenden afgick till

andra sidan Östersjön. Ett par svenska fregatter atginso a t

Nonlsjun till konvoj en annan kryssade utanför Frankiike

att kouvojera fartyg iit IVrtugal. Icke tiirty uppbragtes ånyo

4 svenska fartyg af en engelsk flotta. Af farhåga att ryska flot-

tan skulle taga sin station i Karlskrona, måste den svenska efter

sia bemkoniat i Sept. ännu en gång utlöpa, tills man förvissat

sig om att det ej akuHe ake, då flottan aå amåningom i Okt
åter infördea

Danaka flottan åter, som ändock tidigt ntruatata för att

gifVa eftertryck åt regeringens protester mot England, låg stilla

med undantasi af sex fartyg, som kryssade i Nordsjön. Genom
t-nskild uppL'örelse nieiian enizelska kajtare och danska skej>ps-

egare blefvo eim llrrtid dessa senares ersättningsanspråk atjgjorda,

sä att Danmark till en del vann sin afsigt *).

De våldsambeter, som ånyo träffade sju svenska fartyg, hvilka

i slatet af året uppbragtes, förmådde ryska regeringen att i Dec.

^a ain miniater i Köpenhamn befallning att hoa dervarande

engelaka ambaaaadör på det krafUgaate understödja den avenske

envoyéna föreatäUningar, hvarefter deaa aändebud i London, efter

erkåltandet af Utleya svar, skulle Qp])repa aina föreatäUningar att

inga flera kaperier undei preussisk llaL'i: skulle tillåtas engelska

undersåtar och att ersätt ninL' skulle lemnas for de redan gjorda.

Under tiden liade underhandliniren mellan Ryssland och

Danmark så L'o<lt som afstannat. Men da i början af ar 1760

ryktet ^) utbredde sig starkare än förut, att en engelsk flotta

skalle sändaa till Öatersjön, och då på samma gång underrät-

M VI (Slja bar uppgiften t Ostens Gesnndtilc. s. 511; V, St. i sitt bref d.

8 Juni något anoorluiida.

') Att denna kunde behofvas framgir t. ex. deraf att i början af Mars s. å.

li^o 10 svenska fartyg i Londou, hvilka fur kapare ej vågade sig till S:t Ybes
cftsr salt, oeh i Ktttegst hade nlgra svensl» fartyg blifrit af prenssiika kapare
tppbragta och förda (ill Nori:e. I'. St. till kansliprea. d. 22 Man. R. A.

') Lagerbjelke till K. Maj:t d. 5 Juni och 12 Sept. R. A.
*) V. St. till kausliprefi. d. 14 Okt. K. A.

*) Ryktet saknade ej grand al till vida, som preassiska hofvet hårdt an-
f»U det engelika att vidtaga denna åtgärd. England hade einflli-rtid afslagit dessa

i^PpiaaDiDgar, föregifvande del« sin ilottas oföraiögeuhet att hälla stångeu mot de
(vnnade flottoraa i Östersjöu, dels sia farhoga att Sverige skalle gifva efter f5r

'nakrikes yrkande på en svensk landstigning i Skotland* Sehaefer anf. trb. n, 3 o. 6.
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teiser ingingo från Stockholm om svenska flottans usla skick,

ansåg sig ryska hof^et böra försäkra sig om Danmarks hjelp,

och saken bedrefs så ifrigt, att Rysslands tilltr&de till traktaten

af den 4 Maj undertecknades d. ^^Ui Mars och likaså d.

Mars Danmarks tillträde till konventionen mellan Sverine och

Ryssland ^). Härigenom trodde sis naturliL^tvis danska regeringen

hafva kommit ett godt steg framåt till den holsteinska frågans

lösning.

Först i början af April erhöllo Ungern Stemberg och svenska

regeringen anderrättelse om detta förbund, den förre genom Bems-
torff, som med uttryckande af sin konungs Tftnskap för Sverige

ursäktade sig med glömska hos kansliet att utförda fullmakt fÖr

Osten att underhandla med Sterige, den senare af danska sände-

budet i Stockholm som emellertid fr>regat' vigtiga orsaker till

detta uppförande Engelska sändehudet (riiodri<'ki Köpenhamn

hade ätVen fatt spaning pa denna atlar och ansatte såväl Ungera

Sternberg, hvilken han redan förut närmat sig med tal om åter-

ställandet af vänskapen mellan England och Sverige och om upp-

hörandet af kaperierna, som Berostorff med begäran om visshet

härutinnan, enär ett sådant förbund såge ut att vara riktadt

mot England ,

De senast ingångna förbindelserna blefiro emellertid utan firukt

Med anledning af Rysslands förmodade planer på Östpreussen,

i hvilka Bernstortf sau' en fara för Danmark, ville ej danska re-

geringen ratiticera de i PctersbnrL' in!.'angna förbindelserna utan

vissa izarantier i holsteinska frågan. Detta ledde till nva ho-

tände furvecklingar mellan de bada hofven, hvilka höllo pa att

alldeles upprifva den ingångna förbindelsen, men emellertid led-

des så, att ratifikationerna i slutet af året utvezlades mellan de

respektive staterna

På grund häraf hade Danmark ej heller detta år deltagit

i sjuexpeditionen. Den svenska flottan åter hade som vanligt

företagit en sommarkryssning i Östersjön till sammans med den

ryska, som emellertid afgick att deltaga i Kolbergs belägriiig,

') Jmfr Schaefer nnf. arb. II, 498.

*) Det var Schack, tom under Aasebargs sjokdoiu turebtod le^^atiuncD och

Mdermera blef htnt eftertrtdare.

') U. St. till kratlipres. d. 13 o. 24 Apr. 1760. R, A.
*) U. St. till knnslipres. d. 1 Maj. R. A.

•) Om ofvanst. se Osteus Gesandtsk. s. 517—521). Faxeil till K. Maj:t i *la-

tefc af 1760. Som bekant afled U. St. of6rmodadt i Okt. d. 1.
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hvadan flottorna redan i Sept. åter skildes. Ej heller det tV»!-

jandi' aret blefvo de ingångna förbindelserna iakttagna a Dan-

marks sida. Visserligen atrostades redan tidigt en flotta, som

wdM skola deltaga i årets expeditioner, men detta stod väl

narare i sammanhang med den storartade krigsrostning, som

Danmark företog, såsom det hette, till demonstration mot Prens-

ieo. Ty flottan qvarlåg finnn i alntet af Jnli på Köpenhamns
redd, (såsom det tycktes) f6r att der uppfylla traktatens bestftm*

iiklse, enligt hvilken den var torl»unden att taga en tjenlig sta-

tion, antingen i öppna sjön" eller i danska hamnar tor att vara

i stånd att sluta sig till den förenade svensk-ryska flottan och

stänga inlop|K't till Östersjön. Svenska flottan under Psilander-

sköld gjorde liksom' föregående sommar en kortare expedition

i förening med den ryska, men skildes från densamma redan i

September.

Kejsarinnan EUsabeihs död d. 6 Jan. 1762 omkastade, så-

tom bekant, med ens Enropas politik, och sjöförbpndet» redan

npplöst, sönderfall nn af sig sjelft, då Danmark försattes i en

helt annan ställning till Ryssland och de i sjuara-kriget delta-

•laude makterna efterhand nedlade sina vapen, hvariiieiiom d»'

or>aker, som fJiranledt dessa neutralitetstorluind, voro för denna

L^ang ahägsnade. Men ännu trenne gånger såg detta århundrade

väpnade neutralitetsforbund förena Europas makter till han-

delos och sjöfartens beskydd. Det ena af dessa, nämligen för-

boodet meUan Sverige och Danmark 179^ var ett fullkomligt

återapplif^ande af den traktat af d. 12 Juli 1766, kring hvilken

Ti gmpperat ofvanstående bidrag till den väpnade neutralitetens

Instoria i norden.

*
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SjökonvetUum med Danmark, 9luUn i Stockholm 17åS Juli 12.

Såsom den niira vänskap orli fortroli^het, hvilken så lyckeligeii

är befästad eiuellaii H. M:t K()iiuniri;n af Sverige etc. och II. M:t

konuntfcn af Daniu marck ocli Norrigc etc, fjifvit Deras M.ter auled-

niug at, äfven soiu för detta skedt under Deras M:ter8 glorvvrdigste

företrädare på tbrouei^ och förfader, vara betäuckte på Deras UIlde^

såtoies handels och sjöfarts beskydd och försvar, i sjDnerbet som de

jia för tiden emellan andra Magter npkomne stridigheter synas TUjs

utbrista uti et uppenbart krig och man i sådan händelse kan ntef

det, som i de förra krigen skedt, hafva ordsak at befara, det torde

äfven neutrale nationers handelsskepp och fartyg, ändock de äro stadde

i deras rätta ärender och kosa, blifva af de krigande makters Örlogi*

skepp och commissfararc anhållne och upbrakte, samt derigenom

beggc sidors uiidersåtare störde och hindrade i deras loflisia handel

och rörelse; allsä liafva Deras M:tcr, af rättmätig (»mhet at befordra

Deras uudersätares välfärd och häkcrhet samt till förekommande af

slika besvärligheter så väl som at Inbelialla den aktniii<: deras flairaror

tillkommer, funnit för godt i följe och i anledning af de såväl ahreo

1690, 1691 och 1693, som sedermera åhreu 1734 och 1749 emel-

lan begge chronoma idutna tractater och förbund at ingå följande

förening och till dess afslutande ooh undertecknande •befnUm&ktigai

neml. H. K. M:t af Sverige Dess och Rikets Råd, President uti Dess

och Riksens Cancellie Collegio samt Riddare och Commendeur af K.

M:t8 Orden, högvälbome llerr Baron Anders Johan von Ilöpken

tillika med II. K. M:ts och Rikets Råd, Öfverste Marskalk, Cancellie

Kad, Kiddare och Commendeur af Kongl. M:t8 Orden högvälbome

Herr (hcfve Claes Ekeblad, och Hans Kongl. M:t af Danneniarck

Dess (aiiiinarlierre och nuvarande Envoyé l^xtraordinaire vid Haus

Maj:ts Konunt;ens af Sverige lläf högädle Herr Achatz Ferdinand

von der AssebuiLT. hxilka, sedan de uppvist och utväxlat sina full-

magter, sådane, ä^mi de bär vid slutet äro bifogade, afhandlat och

slutit detta förbund, således som följande artiklar innehålla.

') Då, SÅ vidt vi vetn, denna traktat i sin helhet ej finnos tryckt på svenska,

tillåta vi 098 här återi^ifva ilcDsamma efter riksarkivets nriuiiuil. Danica 08. Den

frauaka ufTeraättniogeu fiunes ätenrifres i \YeQck, Codex juris ID, ». 148; MoMf,
Venneh det VSlkerreehtet X, t. 485; Merenr hiatoriqnn et politiqne 1756,t.4S(K

Till sitt inaehlU finnes den angifvea pt llere ttillen.
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1. Vilja deras M.M. hvardera uti sina riken och länder ige-

nom allmänna placater och forordningar befalla och tilhålla Deras

undersåtare at ställa si^ den af Deras M:ter antiiLjne iiosra neutralitet

emellan de krigande makter til efterrättelse ot-h icke låta skinija uå-

gon partiskhet til den enas förkofring och den andras förfång. Lika-

ledes \-ilja Deras M:ter hafva sina undersåtare förbudit vid hårdt

samt oimdvikeligit straff tilgiöraudes for den, som desse förordningar

dfirertrsder, at föra contrebande varor, under liviNcet namn dock ioga

andra saker skola förstås ftn de som uti den emellan de nu i krig

nrande makter år 1718 i Utrecbt slutne commerce-tractaten och

dess XIX och XX articklar ftro för contrebande förklarade, men i alt

det öfriga hafva Deras M:ter sig förenat att med samnad makt hågna
ock beskydda Deras nndersåtares rättmätiga handel och sjöfart.

2. Vilja begge höga contraherande delar, sedan ratificationeme

fl! denna convention blifvit behörigen utväxlade, låta igenom Deras

mmi^trer och sändebud vid de nu i krig med hvnraniian varande

håf gemensamt och tillika formeli^eii dcclarcra at Dera** M:ter be-

>liitit att under nu varande krig eller oroliglietcr i akl taira den no-

gaste neutralitet och icke tillåta Deras undersätare denna neutralitet

at fursvaga eller bryta på hvad sätt och under hvad sken det vara

mitte; men at så alfrarligit å ena sidan Deras H:ters npsåt år at

UröfVer handhålla, så högt akta de sig å den andra förbundna att

i det öfHga fria, frälsa och beskydda deras nndersåtares handel och
deraa rikens bästa, och icke tilstädja at desamma, såsom de där in-

p'n del äga uti de forevarande krig eller oroligheter, skulle uti de
derined förknippade ölägenheter invecklas; at på det et så rättmätigt

ändamål så mycket säkrare vinnas måtte Deras M:ter för nödigt fun-

nit ffirening sins emellan at inga och (len^äfimina, såsom det tillika

hftriued ske skulle in exten.^o och utan minsta lorbeli;il(l med de kri-

^'riTide makter at communiccra ; men at ock deras M:ter sig deremot
af högberaelte makters vänskaj) och rättsinniga tänckesätt förvänta,

det de sjelfva lara tinna l)illigheten af denna Deras Mrters förening

och i följe deraf befalla deras örlogsskepp och commissfarare att icke

förolämpa Svenska och Danska handelsfartyg och derigenom sättja

Deras M:ter (som sig förbundit at en för begge oeh begge för en
bvara annars angelägenhet och försvar sig antaga) i den högst obe-

kageliga nddvändighet at öfva repreasailler oeh söka ersättning och

skadestånd för hvad deras undersåtare oskäligen kommit at lida.

3. Om det allt detta oaktadt skulle sig tilldraga, at Deras M:ter8

undersåtare något hinder, besvär, skada och oförrätt tilfogad varder

ff)naedelst antastande, plundrande, upbringande, eller på något annat

satt emot tractater, folcks- och neutralitets-rätt, oaktadt de sig U-lh-

tiraerat med upvisandc af sina pass, coiinoissementer och ofriga

'kepps-dociinuMiter, då vilja Deras M:ter beg};e straxt och utan u])pe-

iiald låta aiihali;i om Jiatisfaction och skadeslöshet hos dem, hvilckas

kepp, undersåtare och commissfarare sådant våld eller skada förord-

lakat hafva, oeh där icke den lidande delen inom fyra månaders tid

därefter skulle hafva åtnjutit en ftillkomlig förnöjelse, då skrida till
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behörig^a repressailler och sämedelst skuöa sig och sina undersätare

rätt; doch komma desse repressailler icke att företa^aä i Ostersjou,

såsom hvilken så väl for sjelfva- kriget som for alla dess fölgder bör

förblifva fri och sftker.

4. Begge Deras M:ter tils&ja h^araniian på god tro och låfrea

at Wlja den ene den andras samt deras undersåtares sjöfart, handel,

personer, skepp och goda beskydda och försvåra som deras ^ne, ock

icke tåla eller tillåta, at deraa fri- och rättigheter förmedeht kriget,

som desse makter med hvarannan föra, eller under hvad titul det

vara må, besväras och hindras, häldst Deras M:ter vilja anse och an-

taga hvars och ens af de höga contraherande delars sak, som härmed

gemen<ikai) äga kunde, aldeles såsom sin egen och sig sjelfva inbör-

des rörande.

5. I denna afsikt och till at med sä mvckct mera eftertryck

värkställa närvarande conventiou, förbinda sig Deras M:ter pa l)agi;e

sidor at låta utrusta å hvarthera sidan en escadre bestående af åtta

krigsskepp och fregatter, med alt hvad dertil tarfras af befäl, jemte

besättningar af matroser och infanterie-manskap, ammunition med

mera; hvilka bagge escadrer, som tilhopa utgöra et antal af sexton

örlogsskepp och fregatter, komma at stöta tillsammans på den tid

och på den ort, hvarom de huira contraherande delar sig förenandes

varda; men eraedlertid Aoln desse skep]) så tidigt ntmstas och fär-

diga hallas, at de, i fidl sä onitränga skulle, kunna vara segclklara.

att irran <ina hamnar utlöj^a ät ta dagar efter sedan rati&cationeme

öfver denna tractat blifvit utväxlade.

6. Som desse betrgc escadrer komma at gemensamt agera och,

til lorekoiiiiiunule af all orcfla, att stä under en chef; Sä förhälles

med eommando pä det sättet, alt första gängen kastas lätt om, hvil-

kendera af cheferna, den svenska eller den danska, det skall tilhora

de trenne fSrsta månader under den första expedition at fSra be*

melte eommando, men sedermera skola desse beftlhafvare beständigt

derati med hvarannan under en lika långlig tid alternera. Den som

således i sin tour kommer at föra eommando öfver bägge eaeadreme,

honom tilkommer ock signalbn fvet, at styra coursen och utgifva se*

gelbref med mera, som deraf dependerar, samt til ändamålets riu'

nande och gemensam nytta tjena kan.

7. Skulle det nödigt pröfvas ut til sa mycket större säkerhet

för bägge nationernes sjöfart lata nairre cri*ut7,are pa närmare eller

fjärmare farvatten utlöpa, eller ock lata cotVardie skjepp och t'art\ir

convovera, är i sädan händelse af deras M:ter ofvcrenskummit och

aftalt, at et slikt creutzaude eller convoyerandc skall företagas med

ett eller lika många krigsskjepp eller fregatter af bägge rikens escadrer,

som vid alla sådana tillfallen komma at följas åt, då med eommando
forhålles på samma sätt, som i den sjette articul af denna tractat

stadgat är, men hvad for öfrigit

8. sjelfva crentzandet och convoyerandet beträffar, och huni

därmed förhållas skall, är äfverenskommit. at sådant uti de til for-

fattande gemensamma sjö-instructioner skal införas til rättelse for de
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commenderande flagg-raän, och koniiiuM- tfter handen alt som segla-

tionens, haiidelens och sakernas beskaffenhet ocli nödvändig:het fordra

kanna, a t härom efter gemensam förutgångeu öfveriägguiug vidare

regleras och förordnas.

9. I fall det sig tilldraga skulle, at uägoudera af deras M:ter

eller oek bagge höga delar, för detta förbund skald, eller för andra

deraf bårrörande ordsaker, råkade i tvist och stridighet med någon
nskt eller stat, eller af dem blef oroad eller antastad, eller oek, i fall

af någon bos en eller annan (rammande makt derföre uppfattad ve-

denilja någon af derss M:ter8 undersåtare i handel ocb vandel eller

i annan måtto något men eller förfång skulle tillfogas; så hafva högst

benielte Deras M:ter öfverenskomroit och aftalt, sådant såsom deras

gemensamma sak att anse ocb derföre söka ocb förskaffa en fullkorn-

lig satisfaction. >

10. Detta förbund skall förblifva uti dess fulla kraft och viirkan,

så läope och till dess antinjjen dcssc nu besrynte orolijjheler iiro ige-

nom fred bilagde, eller ock omstämlighcteriia gifva anledning til vi-

dare öfverenskommelse om sådane eller andra medel ocb utvägar,

lom til andamålets Tinnande knnna tjenlige pröfvas.

11. Batificationeme birå af bågge deras M:ter skola trenne vec-

kor efter dato, eller förr, om skje kan, ntT&xlas.

Således vara på b^^ge sidor afbandlat oeb beslutit» i kraft af

de ofverlefvererade fuUmagter, varder med Wåre namns oeb signetens

undersattjande bekräftat, som skjedde i Stockholm den tolfte Julii

ir efter Cbristi börd Ettnsende sfnbandrade femtijo sex.

A, J, v. Böpken. Clas Ekeblad. A, J, von der AsBeburg.
(L. S.) (L. S.) (L. S.)

t
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strödda meddelanden ocli aktstycken.

Om fiktheten af den Peder Srart tlllskriflui

biskopskrönikan för TesterAs stift.

Ar 1744 utiiaf »len nitiske tbrskarrn A. A. v. Stit rnnian och

t"()rsaL' med anmärkningar en »liten handskretVen traktat» inhiif-

tad i ett af honom köpt Breviarium Arosiense (tr. i Basel 1513)

och enliLit titeln innehallande en af Petrus Andres Niger »pä

svenska förvänd» beskrifning öfver »biskopame, som varit i Ve-

sterås i den Romerska l&rans tid)», utgörande denna beskrifning

i sjelfva verket »ett kort uttog utur en gammal pergaments

munckebok, som i Capitulo förvaras», der en Decanns på latinska

rim gjort sjelfva den ursprungliiia beskrifningen. Skriften, som

i Stiemnians upplai^a uj^ptaccr 22 ss., nnder det anmärkniniiarne

upptasa 119, har s»'dt rnu'ra aiisi-tts som en källskrift för var

Medeltids kyrkohistoria, ehurn den med en viss försigtighet byf-

vit använd, och har senast Mifvit omtryckt i tredje bandet af

Scriptores Rerum Svecicarum Medii cevi^ III, 2, s. 120—128. Sjelfva

Stiemmans urskrift har ej blifvit återfunnen; den vid trycknin-

gen begagnade afskriften förvaraa i Riksarkivet^).

Det är emellertid ej utan, att detta »uttog» ger anledning

till åtskilliga betänkligheter. Redan mot titeln kunna invänd-

ningar U'>ras. Att d<>ma af ordalydelsen skulle nämlijien den

onämde dekanens latinska rim omfattat alla ile katolska l'isko-

parne i Vest< ras, och forf. sålunda åtminstone varit samtida med

den siste katidske biskopen Peder Mansson, hvarjämte han att

döma efter skildringen af denne prelat skulle varit en den nya

lärans anhängare. Någon sådan dekan, som vid nämda tid

skulle hafva utftirt detta arbete, är emellertid ej af handlingarna

känd. För öfrigt har redan Stiemman påpekat en annan mot-

M En annan afakrift, enligt nppgift något ildre, finoM pt Uptali Bibi. St

Inl. till den i Seriptorea tryckta krönikan.
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sägelse i sainmanliang härmed. S. 4 i hans iipplafra omtalas »Rag-

valdi latinska rimkrönika öfver biskoparoe i Yesterås». Här
skolie ftålooda den egentlige författaren verkligen vara namn-

gifVen, hvaifSre man ockeå staodom hör hela verket omtalas

lom Ragvaldi bUkopskrönika Men något längre fram i krö-

oikan heter det om den åttonde biskopen och hane företrädare:

lAlla desse 8 biskopar voro utlänningar, men alle desse efter-

tuljer voro inländska och i Sverige in födde». Stiernman anmär-

ker nu att enligt kriUiikans egna ord den 22:e biskopen Peder

lugevastsson var dansk, liksom hans tva närmaste efterträdare,

och att den s. k. Ragvald sålunda icke gerna kunde antagas ha

Htrfattat dessa anteckningar längre än till och med den 21, utan

sedan haft någon okänd fortsättare. Horn det förhåller sig med
biskop Peders danska börd skall jag längre fram söka appvisa.

Hed afoeeode på krönikans egna uttryck är Stiemmans anmärk-

fling utan tvifrel riktig. Biskop Peder, tillägger Stiernman yt-

terligare, var biskop 1403, och sålunda borde den förste förfat-

tait ii antagligen ha lefvat i slutet af tjortonde århundradet. Nå-
gon dekan i Vesteras med namnet Ragvald är emellertid äfven

t<ir den tidens handlingar fullkomligt okänd. I sjelfva verket

finner man ej någon sådan prelat i Vesteras namngifven före

buijan af det femtonde århundradet, hvarföre hela Ragvalds

tillvaro onekligen står på svaga fötter, och tron på hans rim-

krSnika kan ej annat än taga intryck demtaf. Så långt om titeln.

I förbigående må tilläggas, att det förefaller en smala un-

derligt, att biskop Peder Svart skulle låtit inhftfta sitt opus i ett

breviarium eller användt ett format passande till ett sådant.

Man skulle ju likväl kunna tiinka sic:, att en senare afskrifvare

begagnat sig utaf detta sätt att undan förgängelsen rädda en

ealigt hans föreställning dyrbar handskrift.

Men det är ej nog med dessa betänkligheter. Utom uppen-

bara fel af tämligen groft slag stöter man nämligen i denna krö-

Dika äfireo på uppgifter, som omöjligt kunna förskrifra sig från

migon medeltidsskribent, icke ens från Peder Svart. Jag skall

framhålla några af dessa.

Om den nyssnämde Peder Ino;evastsson heter det, att han

v.ir tVuld pa Seeland, »der han studerat ha<le»(!), följt konung

Krik och drottning Margareta hit ar 1396, blifvit kanik i Upsala^

sedermera biskop i Vexiö och derifrån »våldsammeligen» flyttad

O SI t ex. i VettmaiiltDdi Pomniiiiiesfdremngt Tidakrift, II, s. 6.
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till Vesteras at koiuini: Erik, »hvilkcn ville hatVa honom, som

var en dan.sk, si^' närmare boende, sedan drottning Marigta vart

död på Fieusburg 1412». Det är icke blott den naiva reflexio*

nen om konang Erik, som efter drottning Margarptas död ville

ha en dansk man i sitt grannskap och derföre flyttade biskop

Peder till Yesteras, liksom om icke Yexiö legat mycket närmare

konungens dåvarande vistelseorter, som hftr är påfallande. Hela
denna flyttning är fullkomligt okänd för alla samtida och efter-

följande historiska källskrifter eller handlingar, och det behöfves

icke långt eftersinnande f<)r att inse att här föreligger ett miss-

forstand af uppgiften i den yngre Idskopskrcinikan från Vexiö

om »Petrus Siellendensis»}, .som der var biskop redan på 1380-

talet, att han sedan flyttades till »)ecclefiia Arosiensis Juzie»,

d. v. s. till Aarhus: ^) ett missförstånd, som gifvit anledning till

Yesteråskrdnikans något våldsamma och grofva fÖrsOk att förena

dessa båda Peder till en. Den nämde Petrus Siellendensis hade
nämligen efter sin förflyttning redan hunnit fa tvänne efterträ-

dare i Vexiö vid den tid, då Peder Ingevastsson upptrader som
biskop i Vesteras. Närada misstag 8r också veterligen enda

stödet för den sistnämde Peders danska börd. Hans faders namn
har en fullkomligt svensk klang; sjelf hade han varit ärkedjekne

i Upsala, utan att en antydan någonstädes göres att han så^om
främling blifvit kapitlet påträngd, hvilket man annars i Upsala
sällan tyckes ha underlåtit Det finnes sålunda ingen anledning •

att med honom öka raden af de gunstlingar, som drottning Mar^
gareta och konung Erik försökte intränga på de svenska biskops-

stolame.

Nu är det tydligt, att en fiirfattare eller antecknare, som
\;uit samtidig med händelserna, ej kunnat göra sig skyldig till

ett sådant misstag. Lika oantagligt är det, att man under den

närmast följande tiden i Vesterås haft tillgång till de i VexiÖ
förda anteckningarna oni dess biskopar, allra helst om dessa,

såsom hr C. Annerstedt i sin inledning till detta verk, gör tro-

ligt, härstamma först från slutet af Medeltiden. Peder Svart

skulle möjligen kunnat sett Vexiökrönikan, men hän uppgifves

ju ha skrifrit efter de af en eller flere kapitelsmedlemmar förda

anteckningarna. Deremot har misstaget redan Mifvit begani!«'t

af Messenius och torde sedermera upprepats af någon bland 1600-

>) Ser. Rw. Svee. III, t. 181.
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tikto okritiske forskare, som i likhet med eller genom honom
litit sig vilseledas af formen »ecdesia Arosiensis».

Jag Öfvergår till den närmast följande biskopen »Nafwo

Htnssono eller rftttare Nafne .Tensson. Han var verkliaen »en

Danskt-r man», nwn krcuiikan har derjämto ott betydelsefullt

tillägg »med det tillnamnet Krigeltusk». I samtida liandlinL'ar

l»är biskopen aldriji detta namn. Knligt miii välvinip:t jitna upp-

lysningar af Dr K. Erslov i Köpenhamn är vidare samma uamn
tullkomligt obekant för den nuvarande genealogiska forskningen

i Danmark; fastmer kan med fall evidens visas att biskopen

tillhörde en bekant' Seel&ndsk slägt med namnet Gyrsting, som

förde likadant vapen. Namnet Krigebusk finner man för Olrigt

endast hos Hvitfeld, som i sin biskopskrönika just i fråga om
biskop Nafne använder detsamma, samt enli<j:t ujti>iiift i naiira

gamla släfitbtu-ker Hv.nifian Hvitfeld bar taL'it ilet, om fran

dessa sbitjtböcker eller de fran bonom, är mi^ obekant. Säker-

ligen har han dock i intet fall f;jort det frän denna var s. k.

biskopskrönika, och det återstår knappt annan utväj än att an-

taga, att hon lånat sin nppgilt från honom. Uvitfelds biskops-

krönika trycktes 1604, och sålunda skulle den Peder Svart till-

skrifha bearbetningen eller beskrifningen härleda sig från det sjut-

tonde århundradet tidigast. Peder Svart dog, som bekant, 1562.

.laLT bar hämtat dessa bevis frän kninikans senare del. Det

torde ej vara (>mr»jli<jt att oka dem fran dess första och sken-

barligen äldsta afdelniiiL'.

Det är en synnerligt fulltalig biskopssri ie v;ir kntnika med-

delar, fullständigare än Messenii både första och andra,

2eUirins och Spegels, om än den sistnämdes närmar sig den-

samma i fulltalighet. Endast en forskare tyckes före Stiem-

man verkligen ha användt den, nämligen den bekante pro-

sten Nils Rabenins. Dock må det anmärkas, att Spegel och

efter honom förmodligen Peringsköld i sina längder vid biskop

Matrnus (1.'^.').'^— 1!^70) citera )H'tt iiammalt Mss., som är en ca-

ihalojiiis pa en boji liiskopar i ViisttTas)^ enliiit Spegels ord.

Citatet är emellertid pa latiu och ötverensstiimmer med den

Peder Svart tillskrifna kriinikan i afseende pä uppgiften om ort

och tid för biskop Magni död, men har derjärate några uppgifter,

som i den senare saknas. Detta skulle förutsätta en latinsk

'] Hvitfeld^ bi»k.-kr9oika, s. 42. Jämf. äfveu Dftn»kc Magozio, 3, t.

»7-268.

ni$L Tiäskri/t 1681. 19
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redaktion, som einellertid för alt det öthga är hittills ol)ekant.

Deremot har Spegel dels uppgifter, som saknas i krönikan, dels

har han tydligen icke begagnat sig af den f5r hela sin serie eller

också icke ansett den värd någon större uppmärksamhet. Men
Rabenius, denne »soUers antiquitatum patri» indagaton», såsom

E. Benzelius kallar honom, har lemnat efter sig en Series epue<H

porinii Aro.<t(' }isiiti)i. som i det närmaste (itVorensstämmer med

PeiJur Svarts >. k. krunika Att han föv r>friL't vorkliL'fn känt

den ocli hatt den i sin hand, tVam^iar omisskänneliijt af ett

,
yttrande af samme Erik Benzelius d. y. i anmärkningarna till

»Monumenta vetera ecclesias Sveogothica?» Jag skall emeller'

tid ej här inlåta mig på någon granskning af den äldsta biskops-

serien i sin helhet, ehuru den i många fall inbjuder till en sådan,

utan liUster mig endast vid ett par enstaka punkter.

Såsom den nionde biskopen i ordningen anföres »Benkt. Ger-

nuuul>sun)'. Om lionom saknas för (dViL't sa »jodt som alla uppgift» r.

Han är »'j hokant \'i'n' Messeniiis. Hos S[»eiri'l t»i"h Zethrin upp-

tages hans namn, hos den senan* med årtalet 1200 Kninikan

ater vet att herätta om en konung Knut don långes donation

år 1231 till denne biskops och hans domkyrkas underhåll, men gör

det fullkomligt godtyckligt, då någon biskop Benkt ingenstädes

i handlingen nämnes. Dertill kommer att hela gåf^obrefvet utan

tnfirel afser Upsala och icke Vesterås Krönikan uppgifver

derjämte att biskop Benkt skulle ha användt tomten till Domini-

kanerklostrets u|)pbyir'jande. I)r)minikantme k(unmo emtdh'rtid

till Ve<»teras fiu-st 1244, men redan 123.*i omtalas hiskop Magnus

i Ve.stt iijs '). Afven denna uppgift är sålunda oriktig.

Hos Rabenius återfinnes nu också denne Benkt Gernuinds-

son dels med några citat ur Messenii Scondia Tllu<trata, hvilka

likväl ingenting upplysa, dels med en liten slägtledning, häm-

<) N. M i 4:o i Skoklosters bibliotek.

») Sp. 225.

Z( thrin> Hci icr trycktes 1711. I Pci i!iL"iköld8 biskop-iscriL' ull hnns "Monn-

LueDta Vtätinauuiiv*' ur uimnet «eDare tillskritvet med blyerts utan u&got ilftg»

Roföraode af k&llti.

Ilaii(llini:«n (si- Sv. Dipl. I, ii. 2r)9), hwr^ ui:i:innl numera sakna», är trå

trMfiircr vidimerad, l.'U4 och l'6.if>. B:ul:i des?!i iirknndcr hii pA baksidan en af de

[>u Upsala domkyrkas bref vanliga siguatureraa. Pu den uld!«ta star till yttermera

visio ned «n föga yogre hand anmftrkt: »Trantscriptum soper donadooe K.

regis fundi ecdesie tancte Marie Ups.», samt liiogre ned ooh senare tilla^dt:

'Otnnf* iste Ulferc rcspiciunt ccclesiam bente viririnis Upsalic". Jämf. för öfrigt

aomärkuingarua till detta stuUe i äcript. Ker. Svecic. 111, 2, h. 122.

JaniC. Anoal. Sigtmi. i nysa anförda aamUng. Sv. Dipl. I, o. 281.
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tad or en Babenios fordom tillhörig stor »slägtbok» ^) af föyaude

nueeode:
Germund
coojuQx

Tnfeborg.

Herr Benkt. Fro Brita

Electus i Vesteråi Ingeborg Germiuidsdotter.

12:^. Lar» Scheriugs.

tikeriug LarsAOO

eonjnox
Margar. OUå,

Fdr biskop Benkt bar han sålnnda årtalet 1226, som kom-
mer tämligen nllra den år8n]>i»2ift (1231) krönikan bjnder. För

Jen, som na^rnt sa litet kiiniicr Mtdrltidcus släL^tfin-hallandi'!), ar

ilet emollcrtid lätt att tinna, att sl;i'itt;itiaii iiällcr hela 200 ar

ynLT»' personer. Den tillh(ir nämligen en bekant SDdcrmanländsk

Liljcsliigt, som blomstrade nnder 14()0-talet och trädde i förbin-

delse bade med Skeringssönerne och slägten Kagge. De ater-

fionas alla dessa personer jast vid midten af sistnämda århan-

drade och i fällt identiska slägtskapsförhållanden. Sjelfva biskop

Benkt saknar ej sin plats. Det är likväl icke någon Benkt

Germnndsson, ntan den Benkt (Knutsson), som kallas f5r »bro-

der» (halfbror?) af ]iir;:itta Germundsdotter i en handling af

1465 och en kort tid var biskop i Ve.steras på 146()-talet. Ka-

Wiiius, som Ju måste ha känt ifrågavarande krfuiika, har intet

vidare att mi ddela om samme Benkt Germundsson än denna

or slägtboken hämtade villfarelse. Det synes mig ganska antag-

'

ligt, att krönikans Benkt förskrifver sig från samma uppgift.

Att fadren hette Grermund framgick ur slägttaflan. Att han

göres till lagman i »Attundaland och Upland(!)» härleder sig

belt Tisst derifrån att i konnng Knuts anf5rda bref af 1231,

h\ilket man hantVirde till Vesteras domkyrka, såsom vitne Idaiid

andra abero[)as »( ierniuiKlus lejiifer d(* Attundaland»). Med denna

appinft oeh med slä^tliokens vilsekomna stamtatia var det ju för

eo god vilja lätt att göra en ny biskop.

Förhåller sig nu det senast utvecklade på anförda sätt, är

det ännu ett bevis derpå, att hela krönikan förskrifver sig från

midten eller senare hälften af sjuttonde århundradet. Den åbe-

Xnmcra ])K Skokloster, n. 57 fol. Kallas i katalojien »J. Messouii ^euea-
lo(tiika tabeller», hvilkcu up|)gift jag ej koiitroUcrat. i)eu är i alla bäadclser
Ua l€0O-U]«t. r
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ropade urkuaden har utan tvitVel tördom förvarats i Upsala dom-

kyrkas gamla arkiv, äfven om den arspruDgligeD gält den gamla

YårfrukyrkaD. Men just vid nyss angifna tidpunkt var det man

började i historiskt intresse allmännare använda de i antiqvitets-

arkivet från kyrkor och kloster sammanförda medeltidsdiplomea.

Det förhåller si? föga bättre med den tredje biskopen i se-

rien, HiMirik, som stupad»' i shitret vid Fotcvii; 1 1 !i4. I)**n senaste

ut;iifvarj'n af krönikan liar redan pain-kat, liurii denne Henrik

i de nära samtida Neerolouium Liindonse och ( hronicon lioskil-

dense kallas d(ds oHenricus Sictuuensis»dels»Henrieusde Sueciaj>^).

Förf. till biskopskrönikan vet emellertid att berätta, hvad som

annars är fullkomligt obekant, att Henrik af påfven Pascbalis II

blifvit insatt till biskop i YeMterås. Härmed förhåller det sig

på följande sätt. Något bref af nämde påfve i detta ämne fin-

nes visserlijren ej' intaget i Svenskt Biplomatarium. Deremot

iippnas den liandskrifna sanilinL' af aktt-r auijaende Vestrras dom-

kyrka, som Idifvit fiiranstaltad ai" hiskopen .1. Kudlieck i Vesteras

(1G19— IGiil) ") Ju^t med denna urkund. Den är stäM till in-

vånarne i Vesteras stift mod uppmaniiiu till dem att visa biskop

Henrik samma lydnad som de visat den aflidne biskop Amund. Nå-

gon källa finnes emellertid ej angif^en, och vid närmare efterseende

finner man att urkunden i sin förra hälft — ty den är försedd

med ett tillägg — ord för ord är lika med eller afskrifven efter

ett påfven Alexander III:» bref till invånarne i Linköpings stift

i ett liku.iiide fall"*) m»'d uiulantag deraf att Idskopsnamnen ua-

turli«:tvis IditVit utl-ytta, likstmi datt-rininn utlemnats.

Det tilläL'^ denna urkund har fatt (»kar ännu mer vissheten

att hiir f(>reli<rger ett falsarium. Påfven, hvilken, såsom nyss

nämdes, fran Ixirjan adresserar sig till stiftets invånare,' vänder

sig här utan vidare till biskopen med tillropet »fräter episcopev—
.en dubbelhet i adressen, som man ej torde tillåtit sig i det påf-

liga kansliet— och stadfäster honom och hans kyrka i myndig-

heten öfver provinsen »Dalekarlia», »sicnt», heter det vidare, »a glo-

rioso et illustri reL'e tuo Ph. ut et a venerabili fratre nostro archie-

pis( opo Adzrru Luuflensi, ap()>t(diee st dis le^atn, tiid contirmata

est», livad nu ord.ilaizen i detta tinii«:ii iM-trätfar, (il verensstäumia

de i sin ordning ord tör ord med sjelfva hufvuddelen af samme

') So aurn. till tletta ställe i Srriptorei anf. st. 121.

N. 2'6 ful. i Skoklosters bibliotek.

*) Sv. Dipl. I. n. 61.
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Alexander IIl:s bref till biskop Vilhelm i Streiii^näs 'j, hvari

lian bekrättar Strengnäs stifts utvidgning ötVer Nerike, dock nmd

tillägg af initialerna P/i. efter re(/ej med uteslutning af orden et

märopolitano tuo i nyss anbirda sats (Upsala hade da äona in-

gen ärkebiskop), utbyte af Eskilo mot Adzero och af Neerie mot
prwineia DaUkarlim, Dateringen i Alexanders bref lyder: »Da-

tum Tnscol. VII idas Septembris»; i Paschalis* åter: »Datum
T. VII idus Decembr. pontificatus nostri anno septinio». Afven

här synes således coin}'ilatorn sa nära som m<>jliLit smugit sig

efter den fureliggande texten. — Ärkebiskop Asiier i J^und liar fiir

ufirigt, sa vidt nian vet, ej burit titeln af pafvens legat. Tilliiggas

må att Alexanders tvänne bref äro strax efter hvarandra af-

tryckta i »Magna Bibliotheca veterum patrura» etc, tolfte delen,

tryckt i Göin 1618, i hvilken samling de först blefvo bekant-

gjorda. Härigenom torde en ytterligare utgångspunkt vinnas f3r

best&mmande af tiden för vår krönikas affattande.

Paschalis bref, för att återgå till detta, skulle vidare vara

uttardadt 1105 (hans första ar börjar Inisten l()9*J), d. v. s. vid

en tid, da enligt all sannolikhet Ing»' dt n äldre jinnu reL'erade

i Sverige och ieke Thilip, hvilken knnting väl med initialen IMi.

torde åsyftas. Formen »Dalekarlia» slutligen har, synes det, ett

alldeles tor modernt skaplynne for att kunna vara använd i biirjan

af det tolfte århundradet'), oafsedt anakronismen att år 1105 tala

om utsträckningen af Vesterås stift öfver detta landskap, till

bvilket kristendomen vid den tiden säkerligen ännu icke hunnit

framtränga. Det hela går sålunda ut på ett försök att med hvad

medel som helst ska[»a en aktningsbjudande V)iskopslänL'd fiir

Vesteras stift, m<')jli<ien äfven att at d<*ss utstriieknin'i TitVer Da-
larne tV.r-^katia samma urkundliga helgd, som furefaus for ^treng-

iiä£ stift iifver Nerike.

Vore tiere bevis af nöden ftir att ådagalägga denna krönikas

rätta halt, kunde man söka dem i de fruktansvärda misstag dess

författare begår. Den samtida »dekanen Ragvald» kunde omöj-

ligen låta Bena Henriksson få biskopsvärdigheten i Vesterås för

sitt välförhållande i slaget vid Falköping 1389, då han redan -

1384 omtalas som biskop i stiftet. Lika litet kunde han påstå

att biskop »Mans» blifvit vald till ärkebiskop i U]>isala, men dött,

') Sv. Diplom. 1, a.

*) In DaloMt in Vnllibiu äro de former, tom noder Medeltiden i latinska

^tr pligft aoTindat.
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»förr än han fick kåpau ifrån Rom». Arkebiskop vid den tiden

var Birger Greporsson, nion han var det ända frän 1366 och till

1383. Biskop Magnus i Vesterås, den, som h&r åsyftas, dog

1370. — En sa bildad man, som Peder Svart antagligen var,

knnde ej gema låtit undfalla sig en sådan dumhet, som att Vad-

stenamunken Olof Gonnarsson, innan han blef biskop i Vesterås,

varit »generalis confessionarius i Upsala», helst Vadstena kloster

ännu pa lians tid licstod.

Vi kunna tilläiiLM, att sj» Itva sjtr;ik«'t. sådant det ter sig

i krönikan, torrader ett senare ursprung. Sådana genitiv-

former som iiomhfrkians, lårans, sätets, klostrets^ torde sakna

motstycken under sextonde århundradet. Sällsynta torde fifven

då ha varit neutralformer i pluralis som mongtL, några^ acka-

sativformer som kyrkian f5r kyrkioncL, liksom formen Wla för

litzla o. s. y.

Det anförda torde vara no2. Derur framsrår tämlipen tyd-

lif^t att vi lia tVanitVir oss en hvad liiskops<erieii airjar visserligen

^zanska tullstäiidiLi, delvis alt fr>r fullstandiii, umli r sextonhundra-

talet författad koni[>osition, som man oldvgt nog försökt sticka

under den som historisk författare kände biskop Peder Svart

och en hittills obekant forei!angare till honom, hvars tillvaro är

lika obevislig, som hans delaktighet i ett verk sådant som detta

oantaglig. De material, som för densamma blifvit använda, före-

ligga deremot ännu icke fullständigt. Såsom ofvan antyddes, har

det måhända funnits en latinsk redaktion, om hvilken HkvSl af

de ffi citaten att diima intet närmare kan uppgifvas, äii alt deu

i hvad fall som helst icke varit versitierad.

Att forska efti-r upphofsmanm-n till ett sa pass underhaltiL^t

arbete lönar knapt mödan. Nära till hands la^e det att tänka

på Rabenius sjelf, hvilken, som bekant, ej farit särdeles sam-

vetsgrant fram med den icke obetydliga samling af pergaments-

urkunder han egt. Deremot strider emellertid att den hand-

skrifna biskopsserie med dess anteckningar, som tillägges Rabe*

nius, saknar åtminstone de gröfsta historiska felen vi här ofVan

andragit eller till orh med har uppgifter vederlii enande dem, lat

vara att dessa antrckninLiar synas varit afsedda att läiriias till

rgund tVir en sammanhängande tramställiiing. Att han emellertid

uppenbarligen haft den här btdiandlade krönikan i sina händer,

har redan blifvit omnämdt. Sjeit åberopar han också ett par

gånger en ännu outgifven biskopskröuika för Vesterås stift, hvar-
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med denna torde afses, liksom citat tinnas, hvilka iiwd den-

samma ( > fv eren s s t ii nima

.

Den liär ufvan fördii l»evisninL'»*n, om den annars är riktig,

har .sålunda ledt till det resultat, att var redan tt>rut tor Medel-

tiden ganska fattiga kyrkohistoriska litteratur, blitVit en, om än

«D tämligen värdelös, källskrift fattigare.

E. Hildebrand.

Bref upplysande Syenska historien.

Utdrag nr Grefve Samuel af U^g^Ins' efterleninade |Mipper^

meddelade af £• V* Montan.

Efter grefve Samuel af Ugglas finnes i Ofverståthållaren

friherre Gnst. af Ugglas* ego en värderik samfing bref, af hvilka
en del har icke ringa historisk betydelse och de flesta stort per-

sonalhistoriskt intresse. I samlingen finnes ett stort antal egen-
händiga i rt f till grefve Ugglas från konnngarne Gnstaf III och
Gu«t I* I\' Adolf samt frän andra medlemmar af deras familj,

vidare bref från många framstående samtida, riksdrotsen Wacht-
nipister, rikskansleren Sparre, Axel Fersen d. y., Toll. II. 11. v.

Essen, Stedinizk, (Justaf I.agérbiolke, Georg Adlersparre m. fl.

Friinista rummet intaga de talrika bretVen tran (iustaf IV Adnlf.

hvilka i följd af det utmärkta förtroende, som adressaten under
hela hans regering hos hoiu)ni åtnjöt, och den oppenhjeitighet,

som i sammanhang dermed genom^zar dem, äro i hög grad beteck-

nande för konungens karakter och klart framte såväl hans bättre

egenskaper, som hans inskränkthet och egensinne samt allt-

mera tilltagande sjelfrådighet, hvilken slatligen icke ens vill

mottaga råd af den eljest så väl betrodde Ugglas. Dessa bref
ställa sålunda i en sannare dager förhållandet mellan konungen
ocb denne. Med egarens tillåtelse skola vi ur dessa ))ref samt
vissa med dem sammanhängande meddela de utdrag, hvilka synts^

mest värda att offent limzöras. Särskild uppmärksamhet adraija

sig de bref, som nira IcSOO ars riksdag, samt den vid detta riks-

möte sa myrket framträdande (Jeortr Adlersparre, hvilka innehålla

icke ovigtii:a tidsbilder. Historien om fiirhallandet mellan denne
heröuide man a ena sidan samt konungen och Tgillas a den andra
riktas här med drag, som ijifva det en i viss man ny belysning*).

') Samuel af Vgghts fcldiles Sr ITfiO och var son af kontrfiktf-i)rosten,

kyrkoherden i HcdeDiura d:r Petrus Ugla. Efter tio års studier i Upsala och der

•IM» lirdomsprof börjsde han i slotet af år 1769 att göra tjenat i K. jvatitie-

rmMonen orh i Svea hofrSIt «amt följande år vid Lagkommissionen. I September
luiotd 1772 blef bau utniimud till komn)i^<(ioncn«> isekreternre och tillika adlad.

Sekreterarefulhiiagten är daterad den 20 — icke, såsom vanligen uppgifves, den 26,
tnen den, synes hafva blifvit autidaterad frln deo senare dngen ttU den förra — adéli>

^'effet, bTtraU hao bar titel af aekreterarv i Lagkommiasioiittii, ir af de]i23Mp-
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1) Från KoHumf Gustaf IV Adolf till 6. af Ugglas.

Det var mig rätt kärt att fa liöra af Edert brefv, att Ni var
atorkoninnMi i god hälsa och fann, att jag hade lika fullt skaffat

mig j)enninL'ar till min resa, ehuru den skedt tVirr än Jag trodde.

Det har äfven varit for mig et nöje att under min frånvaro
kunna öfverlämna Er otförandet af ett embete Ull hvUket jag
tror Er vara så passande >). Vid min återkomst undanber jag mig
alla complimenter, emedan de ej käna (!) till annat än att göra
alla besvär. Äfven tror jag vara bäst att Xi sjelfv ej far mig
till nnUes, emedan det einbete Ni nu utfUVar hindrar Kr därifrån.

Jng längtar rätt niycke efter den stund, da jair far återse mitt

fädernesland, och sannar därmed det namla ordspråket, att borta
är bra, men hemma är bäst. Jag lioppas vid min återkomst att

fa se allt lika tranquilt som vid miu bortresa. Jag ber Lands-
höfdingen Baron Ugglas altid vara försäkrad om det nöje med
bvilket jag altid förblifver Dess väl affectionerade

GuBtaf Adolph,

2) Frän den.s. till </<'//.>>.

Norrköping den 10 Martii 1800.

Jao: skyndar mig att besvara Kdert brefv och underrätta Kr»

att i dag har allting väl for sig gatt; mitt tal äfvensom Jirahens

svar tycktes göra både nöje och sensation. Dess utnämnande till

Landtmarskalk bar giordt ett nästan allmänt nöje, och har jag
för min del alt skäl hoppas att få tillfälle blifva mycket nöjd
med honom. I dag kommer Ulner till mig, hvilken mycket frug-

tade för att ej blifva nämnd till Taleman; äfven skall jag tala

med en bonde, suni iJrahen ocli Kiks-Drottset hos uiIl' recom-
menderat, vid namn Olofv Karson, med hvilken jag måste först

hafva ttt samtal för att gifva honum mitt tankesätt tillkänna

och höra dess eget sätt att tänka. Alt lafvar gatt (I) om sa fort-

fares till slut, hvilket Gud gifve för rikets bästa skulld. Den
15 hoppas jag kunna samla Ständerne, hvarefter arbetet kan
sättas uti full gång.

teinber. 1775 biff lian Protokollssekielerare. 178"J furste Expeditionssekreterare i K.

Justilie-ReviMoneii, lli^fi Revi.sioiisjiekrcteiare, oeh Laiiilshufdiug i Stockljolnis luu

1788. Tillika Öfverståthällare 20 Febr.— Okt. 1800. Friherre 17%. Grcfve

1799. Presidcut i KnmmarkoUegium lK)->. Hn :if rikets Herrar ISOS 1)0,1 1S1*_».

') Dea 15 juli 1797 blef S. af Uggla» första giiogea förordmul att förestå

dfrentåthXltareSinbetet och rara inedleni af den tilifSrordnade regeiiui:eD under
konuu^etiB ulriken resa, som varade till den 3 september, incn redan den 22 i

samma manad tick hau ater med hitusyn till konungeiis förmiilning i uppdrag att

forvaita ufverstätbäliareämbvtet, hvilket uppdrag upphörde den 4 der. s. u. Bred-

vid ufvaDstående bref, som ir odateradt, ligger koniinL:ens ei^^L-nhundiga förordnande

för Ugglas att förvalta saniiim iiiiiliete, iirnlerteeknrKit a .St nckludiiis Slott i Maj

1798; dag och koutrasigualiou sakuos, meu uudcr koQutigeuii uamo äones d««s

igill. Hvarken i tryekU eller i otryckta källor hafva vi funnit nigon notia om
det sisttiiininda förordnaodet, men väl att Ugglas under koniuiizeiis re-a 8. å. till

Medevi brunn var ledamot af den ifrln d. 2 juli -2 augusti tillförorduade rege-
ringen. Bref?et tjrckes vara skrifret 1797.

L^iyi i^uu Ly Google
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3) Från dfim. till dens.

Nonkr.pin^ den 26 Martii löOO.

Ehuru öfverliop^ti af fzöroiiiai, livilka oj lämna mip: mycken
tid ledifz, har jajz duck i da*; velat nyttia postens afgaiig för att

gifva Er tillkänna att jag ri<:ti'i:t cniotta^et Edre lirefv. Dot är
mig en fägnad att linua det mitt Tal pa Rikssalen har trjordt »mi

önskad verkan så väl här som i hatVudstadeu. Jag hade dem
på Rikssalen kort därefter samlade för att för dem låta upläsa
både Hertigens och min berättelse. Den förra förlorade mycket
id uppläsandet af den sednare, och det var märkeli^t att tiona
den upfirititiga glädie den upväkte hos de vältänkande, likasom
den flathet och kanske mindre nöje hoss de illasinnade. Jag
jiiorde vid detta tillfälle den reHexion, att om alla de elaka ryg-
ten, som under denna tid blifvii utspridde, ofta varit <»l>eliai.'eli<.'e

för mig, da jag kändt mig äga ett sa rent upsat, liafva dock
desse rygten vid detta tillfälle giordt den bästa verkan genom
den förundran alla ägt att finna så mycket vara giordt, då
de ägt anledning f()rmoda att skullden snarare vore tilldkt än
minskad och för öfvrigt ej trodt sa mänge <jo(ia författningar vid-
tagna för rikets bästa. Eöljande dagen beslöts genast en stor

Deputation för att sa viil hos miL' beklaL'a Ilcigstsalig Konungens
(bnl som att förklara sin taeksamhet ft»r. hvad jaL' umler desse

aren giordt till rikets ;:angn och nytta. Atven har Boiuiistandet

proponerat de andre trenue Stånden att begära en lag emot ko-
nungamördare. Det vore öfverflödigt för mig att vidare ingå uti

detailler härom, emedan Riks-Drottsen redan lärer hafva under-
rfittadt Eder om desse händelser. Men i förrgår tilldrogo sig

något häftiga debatter pa liiddarehuset i anseemh- till frågan om
Banquens och liiks^ä Ids-Contoirets atfairers publicité. (iretve

Hrahe, med hvilkeii JaL' har största skii! ;itt vara nitjd mod(!), birde

sig jifven up här med all mr>Jelig styrka och v;irdiL'h«"t. lian åt-

skiljde dessa tvenne frågor, remitterade den första till Hantjuo-

Utskottets utlåtande, och öfver det sednare ämnet sade han sig

enligt sin ed ej kunna göra någon proposition, hvarefter frågan
föll, ehuru gäsningen hos en del var stor, men ploraliteten syn-
tes vara dem emot. Såsom talare för desse frågor hafva utmärkt
sig Ryttmästare Adlersparre. K. Secr. B(aro)n 11. Ilierta, Öfv.
S[ch|»>nström och en Major llollst, livilken cL^entligen väkte fräizan

om Hanquon, men afstod ifrån den andre fraizan riuande Riks-
2älds-Contoiret. Det märkeliLiaste af detta vai', att da Adler-

sparre ej feck sin villja fram, upsteg han for att alsäga sig för-

troendet att vara ledamot i Hemliga Utskottet, och skreds ge-

nast derefter till val af en ny ledamot, hvilket val träffat en Öfver-
jägmästare Tigerhielm, som i fordna tider skall hafva illa ut-
märkt sig. Dä han i dag skulle göra dess tysthetsed, var min
tanka att prof)onora Utskottet att för framtiden sadane afsägel-

ser, efter att en gaug hafva svurit sin ed, ej utan laga förfall
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])or(le tillåtas, och da jai: därom i iiai- atlons radtrågade Riks-

Drottsen, hvilken häro/u talte med llakaiiisoii och Wallquist, —
hvilka äfven äro ganska beskedel i^e — fants, det en sådan b&ndelse

är både föresedd och uttryckeligen förbaden- ati 1617 års Riks-

dags-Ordning. Jag tog mig d&raf anledning att därom underrätta

Utskottet, men sade mig äfven ej i anseende till Ryttmästar

Adlersparres afsägelse för denna gåntzen vilja göra något afseende

därpå, utan endast för att i framtiden förekomma sådant. Häraf

lär Ni lätt finna, att han tar en duVd>elt lång nesa, så väl för

det icke nåffot afseende blifvit giordt upi>a dess afsSgelse, som

\or dot han i ock mod detsamma benätt en oIa<jIighet. Alt detta

matte vara iov mycken »J.äsniiii: i Blandade Ämnen», livilka äf-

ven stundom hortManda tankainc. Uyttmästarn har fr»r r»tVri^l

vaiit oliotvliiz. emedan han h varken fdrr, eller sedan han Idifvit

utnämnd till utsk., låtit hoss mig presentera sig, men detta har

jag ej brydt mig om, hvilket hade äfven den goda verkan, att

han första dagen blefv flat, då jag efter slntiui sammankomst
geck och talade med ledamöteme, äfven hälsade på honom och

sade, att det var längesedan jag sedt honoin. Han fant då, horn

illa han bnrit sig åt, och yttrade till Grefve Schwerin, det [hanj

alt sedan han taget afsked é} velat visa sii: |)a hofvet
; hvaruppa

den förre svarade, att han fant rätt underligt för det man tog

afsked att ej visa sig pä hofvet, och sade sin sjelfv hafva tuiiet

afsked, men likafullt natt till hofvs. De öfvrise trenne stånden

äro i alimänliet utmärkt hcskedeline, och ho|*pas Jan att alt gar

väl, ehuru man kan med skäl f<)rvänta sin at nagre heta huf-

vuden sådant' hiir sma uppträden. Den 3 A|>pril har jag utsatt

till krouinL'sda2en, och hoppas jag att det blida vädret som nu

börjat ät\t'n vill fortfara till dess. Hertigens brefv skall jag

med nästa post besvara, hvarföre jag ni^ endast ber £r hälsa

honom frän mig. Hvad den omtänkta.paraderingen vidkommer,
tänker jag [den] bör ej ske kröningsdagen, emedan tronpperne skola

hylla mig straxt efter [det] hyllningen bär i Norrköping för sig gådt,

hvilket skall vara ett gammalt bruk, oagtadt garnizon i Stock-

]i* liu redan tvenne gånger hyllat min. Jag skall då äfven skicka

ilertinen mitt Tall, äfven som till Enke-Drottningen och de öfv-

rige niirvarande af Kongl. Famillien. Detta tal blifver })å Präste-

ståndets anhållan tryckt i [)atent, för att sedernHM'a öfverläninas

till alla kyrkor och j»a vissa ställen ]ia landet. Afven blifver

JJerättelsen tryckt. Somlin*' hade önskat fa se Hertigens berät-

telse tryckas, men detta liar jag afstyrt, emedan det redan gör

houom skada hoss allmänheten att hafva författa^t en sa osann-

färdig och ofullständig berättelse som denna. Det har varit mig
mycket okärt. att höra det Hertig Fredric nu har varit så illa

skiuk, men hoppas att han med Guds hielp äfven denna gång
kan få tillräkeligt krafter att genomgå denna skiakdom. Mander-
feldts bok har jan fatt, och jan skrattade innom mig sjelfv rätt

mycket, då jag läste i Edert brefv att han velat tala på Rid-
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darpbnset, emedan lian liircv hafva tänkt att det säkerlitren vore

det tursta och sidsta tilltälh' lian skulle kunna höja sin stämma
på detta ställe, och hvilket .ställe hade blifvit mycket protane-

radt däiutat', ehuru df^ssa murar ofta hordt säiras mamia dår-

skaper, .lag »in.skar att Ni ma kunna läsa mina kråkfötter, men Ni

ser dock miu goda intention, och att tiden varit knapp, emedan
den stånden nalkas på aftonen, uppå hvilken jag kan njuta nå-
gon ledighet. Jag slutar detta brefv med att Önska Eder hälsan

och krafter att fullborda Edert kall och bära Edra bekymmer.

4) Frun tiens. till Jeiis.

Enliiit aftal med Kr skickar ja^' nu et utkast, hvilket i str>r-

sla hast af mii: blifvit skrifvit, rfirande min plan att inskränka

Konuimens iinv^t att etter behag disj)onera rikets medel. J)< tta

vigtiga ämne fordrar mycken <")fvcrliiL'lininL', hvarfr>rt' jaif n<»'i tVnj-

lar tor flere felagtigheter uti det jag skrifvit; nim Jag toriitai'

mig därpå att Ni med vanlig eftertanke öfverlägger innoin £r
•jelfv detta ämne. Dä jag får efter några dagars förlöp å nyo
råka Er, så fär jag äfven tillfälle att höra Edra tankar härom.

Brefvet är odateradt. Det bilagda utkastet är likaledes

odateradt och af konungens egen hand. De vigtiga inskränk-
oiogar det föreslår i konungens magt öfver statens medel ga vida

längre än de, som intogos uti Gustaf IV Adolfs vid Norrköpings
riksdaiT den 22 Maj 1800 afgifna förklaring, hvilken den 25 fiirseg-

lad öfverleinnades till talmännen i hemliga utskottet och följande

dag upplästes i stånden samt är intagen i 4 § af riksdagsbeslu-

tet. Det märkliga utkastet lyder sålunda:

Pa det att statens tillganuar <>ch medel af Konuniien matte

med nytta och hushållning blitVa använde, anser jag ncMlvändigt

att desse medel, sedan de i beluirig ordniim ärligen blifvit an-
slagne till Rikets atskillige behofver, ej af Konungen annorlunda

disponeras. Därföre bör Stats-Contoiret föreskrifvas att aldrig

Qtl&moa penningesummor på Konungens reqvisition, då desamma
ej f5rnt blifvit ånslagne till något visst ändamål och således af

Konungen därtill skulle användas, men aldrig under namn af ett

hemligt eller särskilt behofv. Till sådant ändamål bör vara i

staten anslagen en summa, som ej får öfverskridas, på det i hän-
delse af antingen hemliL:»- eller andre oförmodade utgifter Konun-
gen må vara i stånd att kunna bispringa sitt rike med sadane
slags utsifter. Till ändamålets vinnande btir KonunL^en i öfver-

^n^ikfinmelse med Kicksens Stiinder afiiifva sin fr)rsäkran att pa
delta sätt hushålla med rikets nuMiel, hvariircnom det ej Idir lio-

Dom betagen Dess dyrbaraste rättighet att kunna l)efrämja sit

rikes anseende, sjelfvständighet och lycksaliuhet, men endast den
ttt genom slösande med rikets medel ga miste om dessa sä huf-
vudsakelige föremål. I denna försäkrati bör Konungen lofva att.

ledan nu alla löningsstater blitvit reglerade, ej öka desamma af
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egen iiuiL^t ocli iiiyiKiiirhet, att sedan arliuen han enligt sin utver-

tvselse rosleradt Kiks-Stalen pa et tor riket med nyttan ufver-

ensstäiiunande sätt, skall han ej annorlunda dessa medel använda;

och således afsäger han sig deD rättighet att anordna pennioge-

summor till hemliga behofv, nndantagande den snmma som du

blifvit därtill utfört i staten, hvilken skall kunna fa i en fram-

tid ökas i samma furhållande den sig nu befinner, i händelse att

rikets inkomster på et betydande sätt blifva förökade. Afven

förbinder sig Konungen att dessa medel nyttia endast vid de till-

tallen han det nyttint finner sa väl till större som till mindre

föremal. Innom hofvet lofvar afven KonunL'en att ej L'<">ra naare

nya syslor, men är det hans rättighet att inrätta nya sysslor och

enil-eten sa väl i militaire såsom eivile tjänster, men tMidast da

riktats nytta är därmed tVirv-nad, allid iaL:ttaL'ande ett lika foriinl-

lande emellan de nya lönerne såsom emt-llan de liiner, hvilka

förut tinnas pa staten. Men hälst lofvas af honom att snarare,

da görligt är, bespara och indraga alla sådane tjänster och lö-

ner, hvilka synas umbärlige f6r staten. Gustaf AdoIj>h.

5) Från dens, till dem,

Haga d. 4 Ang. 1800.

Grefve Gyllenborg försäkrade mig, att u^tplopet i Götheborg

ej varit af samma beskaffenhet som det fSrra» då de ej väldfSrt

något af kronans hus, hvarföre han ej för sin del ansåg slotts-

rätt för tjänlig, utan endast krigsrätt. Jag fant äfvén dess skäl

giltiga och hifrdl därtill. Hvad den andra saken tillhör, har ej

Riddar( hus-Directinn kunnat neka att aflemna afskrift utaf ett

protocoll, da det iM Lzärtes såsom upplysning, men anser jag bok-

tryckaren vara brottslig, om det kan bevisas honom hatVa varit

kunniir om saliiz Konungens förbud att trycka liid. Ad. pr. tor

1789 ars riksdag.

6) Från dens, till dens.

Dun 9 O.-tober 18ul.

Jag kan icke noL' förklara lii-rr drefven mitt välbohai! iifver

den vackra iiknniiiation, hvilken förorsakade en stor surprice och

myckel nöje hos de höga roaiule'). IbrtiL' Carl var afven där-

städes och fant sa väl illunimat Ioiumi som rummens iiut-dning

ganska vacker och anständig. Han tillade äfven, da han kom
up i ofre våningen, att oagre fruentimcr hade pratat om hum
messkint huset skulle vara meublerat, och gjorde han därvid den

reflexion, att han ej förstod huru man pä sådant obilligt sätt

kunde criticera, tilläggande sluteligen: »det är ett förbannadt pack».

Detta tyckes bevisa att min Farliror är för det närvarande pa

goda vägar stadd och vältänkande, följande sin egen böjelse.

') KoDongena tvärförildrar.
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7) Från dens. till dens.

Den 11 Aprill 1803.

Det lärer redan vara Herr Grefveii bekant, att brydsanima
omständiizhrtpr liafva uppstått med Ryssland, hvilka jag do< k

med rjuds hiel[i hoppas pa ett lyckligt sätt afslutas; men emed-
lertid blifva mindre ntL'ifter i Finnland kanske n<Hlv;indiL'<'. och

således l>ör till en biirjan en mindre summa pt>nninu'ar vara att

till^iä, såsom en sexton tusend»' rioksdalcr. Da Jaii bojtj)as att

vi skola slippa med str»rre utjjifter, sa liar jai: ej därmed nu ve-

lat besvära Statsverket, utan trodt bäst vara att lyfta ofvan-

D&mda summa af de pengar, som influtet för Näringsta godset

och som Ni har under £r förvaltning. Jag bör säga Eder, att

«f Rysska tidningarne, som med courier ankommet, har jag fått

onderr&tteUe att det vore mycken anledning tro, det vår gamla
opposition på något sätt ligger inne med Ryssen, att åtminstone

de räkna på invärtes oroligbeter! 1 sammanhang med hvadjag
förut vet, så är detta rätt besynnerligt.

8) Frun derts. till den;<.

Carlsruhc den 5 Oktober 180.3.

Kliuru jaii ej pa liingre tid erhållet tidnintjar ;if Herr (iref-

en, hoppas jag likväl att det ej förebådar någon långvarigare

opasslighet, hvarom Hr Lagerbielke gifvit mig tillkänna, dock
tiliäggandes, att den ej vore af betydenhet Min hällsa har,

Gud vare lofvj varit god under min resa, som i flere afseenden
varit för mig ganska nöjsam oeh interessant. Yisstandet härstä-

des är ganska angenämt, och därtill bidrager oändeligen den at-

Biårkta artighet, med hvilken Churfursten på alt sätt söker att
He\isa oss sin vänskap och tillgifvenhet. Han .'ir i flere afseen-

dtn en aiztninizsvärd herre samt äner den lyekan att reurra (»fver

ett af naturen eller climatet gynnadt land, som nfveii lirbos utaf

ett beskedeiigt folk, som synes älska och vörda sin regent.

9} Från dens, till dens,

MQochen d. 3 Jannarii 1804.

Jag har tid efter annan emottagit af Uerr Grefvens under-
rlttelser samt skrifvelser, hvilka altid bära vittne om Edert out-

trOttelisa nit att befrämja allmänt väl och uppfylla de pligter

som älii!i:a Eder såsom embetsman. Min hällsa är nu, (iud vare
lotV. aldeles äterstäld. hvartill Capitaine Herir, som medf()rer

detta brefv, är ett vittne. Han synes vara ett codt ämne och

vältänkande, som vill mycket säja i vara tider, och härstädes

har han biifvit allmänt omtvckt, Inilket »'(ir Kder mvcket n<»ie.
^ • * • • *

fidninjien om min Farbrors (Fredrik) (bWl tVck jai: under min
sjukdom. Khuru jag borde kunnat fiirvänta mig att dess sjuk-

dom skulle fa en sådan utgång, sa kostade det dock rätt mycket
sppå mig, emedan han verkeligen var en god och hederlig Herre,
och hvilken altid visat mig vänskap och tillgifvenhet. Jag till-
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skrifver Herr Frih. Ramel om den förändring jan [lundi m
mitt första beslut rörande Kronprintsens handpengar, bvarom

* han lämnar Eder underrättelse. Men om jag å ena sidan hiu-

håltar litet, lär Ni blifva helt förskräckt, da Ni blifver under-

rättad om den gåfva jag gdr till Finnlands försvar af de 16,000

\\. R. G., som jag hade att återfordra utaf Magazins-Dir< tion.

Men jag tycker att jag har en oändelig st(irre tillfredsstäilt lse
,

af att kunna skiänka hela denna summa till ett så godt ända-
j

mål, än om jag emottog densamma uti min cassa.

10) Från dens. till dens.

Carlsruhe den 28 Martii 1804.

De af Eder ntbetalte femhund. Ricksd. R. G. af mine en-

skildte medel till Kongl. Secrot. HhrenstrOm gillas härmed af mig.

Han är verckeligen jjanska ski(^klig att nyttia vid vissa tilifal"

len, och det kan väl hända att jau; än ytterligare gifver honom
natrot heniliLrt uppdrag, ty i de tid^r vi nu Icfvn kn?i man ej

vara nog upinarksani. Politi<|u»'n har LirufvcliLit f<)rniörkadt sig

pa nauun tid gemmi lioii tiIltaL'>oiih"t som syii(»s raila boss Krnn.ska

regcringt'n och do våldsamheter suin (h-nsaimna nyligfii uttUvadt

pa Ih-rtiuen af Enghions porson, boende innom Churfurstens

griint^er, .som bortrtifvades nattetid ur sin säng, fördes till Strass-

burg jämte flere olyckelige emigranter, hvarefter den olyckeliga

Hertigen åter fortsatte resan till Paris under bevakning och utan

att fa medtaga en enda betjent, samt framkommen till ett fän-

gelse, där statsfångar fSrvaras och som är ett gammalt slott på
en mils afstånd fran Paris, kalla lt Vineenne, därstädes [blef] såsom

en brottslinge dömd af en slags krigsrätt af en olaglig formation,

hvarefter domen natten emellan den 21 och 22 innevarande ge-

nast verkställdes <jenom arquebusering. Denna afskyvärda hän-

delse kan uiodtVua de betänk!ii:a>^te tViljder. da den ej allenast

valdfördt don emellan stater fitrut erkända folkrätten, men äl-

ven en olyckeliir och agtninesvärd furste. \'i kunna ej non be-

klaga de olyekeliija tider vi lefva uti och sätta alt vart hopp

ufijia en högre ma ut, som endast genom sitt bistand kan ater-

gifva verldeu lugn och giöra människorna kloka. Eder son borde

hafva ingifvii dess permissionsansdkning genom dess chef, men
jag skall med nästa posst gifva befallning därom.

11^ Från dtn.s. till (h'Hi(.

Carlsruhe den 18 Aprill 1804.

Jag föreser Herr Grefvens förundran vid genomläsandet af i

det brefv som här bifogas. Men dä jag funnit att detsamma fir

ett bevis af Ryttmästar Georg Adlersparres åst;andan att åter fa

ingå i rikets tjenst för att ådagalägga profv af dess nit och till-

gifvenhet, har jag med välbehag giordt afseende uppå dess for-
|

ändrade tänkesätt, men har likväl velat, innan något beslut af
j

mig i detta ämne fattas, förut giöra mig underrättad, uti hvilken

slags verckningskrets han tror sig kunna gagna. Jag har ntsedt
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Uerr (irefven och llcrr Friherre Hror Cederströin att ined Adlor-

sparre härom ötvprläL^iia, och hvarnin Ni sa väl underrättar ho-

nom såsom ock (.'cdcrstriim jjiienom u[)visandet af detta mitt liref

till (len sednare. Ja»: har valt l'jh*r liada till uranskare af denna,

luiiinens afsigter såsom hörande till de militaira o^h civila stån-

den, då hvar och en af £der i sitt yrke kan äga tillfälle att

granska mannens kundskaper och insigter samt äfven pröfva,

boniyida deas afsltjter åro verkeligen rena och nprifftiya, nvilket

bör Tara att förmoda efter beskaffenheten af det ste| han vid-

tagit. Om alt detta förväntar jag Edre l»erättelser, såsom öfver '

hvad som under samtal emellan honom och Eder kunnat förefalla.

Kn fullkomelig tystrad är annelätjen att i denna sak bibehålla,

till dess alt är afizinrdt; denna tystlåtenhet bör äfven f(jrelägo;as

Adlersj>uiTe, pa det han nia pröfvas i anseende till den honom
säsom enibetsman aliLliiande fiirbehallsanihet.

Arstiilen börjar nu här att Idifva ».Mnska India;:» Ii;!, löfven

utspricka daueliLien, tiäden stå re<lan sumlitje i blomma o(di alt

grönskar. Detta säges ändock vara mindre tidigt än vanligt,

emedan våren hittils varit något kali. Förblifver Herr Grefven
Eder rätt väl bevågne , Gustaf Adolf.

P. S. Herr Riks-Drot. lämnas del af detta mitt brefv an-
gående Adlersparre.

12) Från G. Adlersparre till Könungen»

Stonnägtigste Allernadigste Konung!
En af Eders Kongl. Majestäts undersatare vasar här ^ dju-

paste underdånighet nalkas lOders Majestäts h()L'a person. Han
kan ounijligen veta huruvida detta underdåniga annalkande hos

Kders Majestät kommer att väcka en o<lelad oaiiLreniiiii oi ii fran-

skjutaiide eller en mildaic kiin.sla. Han kan icke med full viss-

het känna huruvida han, i afseende pa det fiirtlutna, af Eders
Majestät är sedd endast under en uförmonlig synpunkt; men han
Tet med follkomlig visshet, att ingen med ett renare upsåt kun-
nat nalkas Eders Majestäts tron.

Det är endast denna medvetenhet som förmått gifva mig nog
dristighet för att inför £ders Majestät våga nedlägga dessa rader.

Afsigten med detta mitt underdåniga och visserligen våg-
tamma steg är en och enkel: den att förklara min underdåniga
•^ch lifliga (inskan att under den återstående verksamma delen af

min lefnad i min Konungs tjenst fa tillfälle att göra den nytta,

tom 'jenom redlighet och nit kan åstadkommas.
Sedan jag inför Eders Majestät uttryckt en sa oförstäld

9nskan, vågar jasz i djupaste underdånighet dertill läL^ija den

försäkran, att den stun<l jag af någon i Eders Majestäts tjenst

•kulle hnna mig öfverträffad i nitälskan för Eders Majestäts, for

Dess regerings och Dess rikes ära och framgång, ^ller i oegen-
nyttig och trägen vård af den tjenstegren, £ders Majestät skulle

i nåder finna för godt att anförtro mig, vill jag inför min Ko-»
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lunii; <'cli mitt tadoi-npsland afsta allt anspråk på hvad jag eljest

hugst vjinltTar, att vara och ansos för en r<<llii; man.
M(m1 djupaste undersatlig vörduad och tilltritVcnhet tiaui-

härdar, etc. etc. Georg Adlersparre.
«

13) Från S. af Ug^hu till Konungen,

Den 11 Maii 1804.
Om jag ei hela tiden hört och kunnat förmärka, at tit. Ad-

lersparre sökt ut vänrar a t Vilifva einploierad i tienstevägen, skulle
* dess underdånige bref til Ed. M:t mera förundrat mig. Han bar

skritVit det med myckon fiirsiiiti-jhet, varsamhet och klokhet,
under försäkrande af all nit och föresats at i tienstevägen gajrna,

och väl framstält sii; såsom i ovisslwt, huru Kd. Maj:t skulle

i anseende till det framfarna honom anse eller emottaiza. Altid
anmdä(,'en at S()ka wom-a uträtta hvad K. M:t mig alägiZtT och
anbefaller, var jag miist bekymrad at kunna rätt forska, huru-
vida dess afsigter voro värkeliyeti rene och uprtytiije^ hvilket Kd.
M:t med strek under örden begärte B. Cederström och jag skulle
under samtalet jemte granskningen af dess insigter söka utforska.

Sedan jag efter £d. Maj:ts befallning lämnat Baron Ceder-
ström den del af Ed. Majt:s bref, som denna affair tilhörde, och
den tystlåtenhet med denna commission var oss ålagd, åtog sig
Baron Cederström, . som för längre tid sedan liaft samtal med
Adlersparre rörande dess åstundan at tiäna, at kalla honom til

mig, som skedde sistl. tisdags eftermiddag.

.laLT b<»rjade at tVirkunna honom den befallninu vi fatt, den
fullkomliga tystnad Ed. Maj:t oss alast och at honom äfven till-

.säira at den bibehålla, till dess Maj:t afgiort det hvarom
lian i ett underdaniL^t bref till Ed. M:t anhållit. Jai: birklaratle

horiom, at Ed. M:t med viilbehag giort afseende [»a dess birändrade
tänkesätt, hvaraf han i dess underdånige bref lämnat försäkran,

men at, då han utbedt sig den nåden at til embetsman blifva af
,Ed. M:t employerad, vore det händelser i det framfarne, som Ed.
M:t ej kunnat lemna utan mycken upmärksamhet och giort
Ed. M:t tveksam. Ed. M:t tillät alt för väl en embetsman at,

dä £d. M:t i förefallande vigtiga mål fordrade dess yttrande och
utlåtande, säga de motskäl, som efter sin öfvertygelse funnes
äga rum oc]i vore hinderliL'»' i värkställiL'heten af Inad Ed. Maj:t
vill hafva uträttat eller tillL'iort; men at sedan Ed. ISl:t ej fun-
nit dem L^ällande eller värka någon f(irändring i sitt fattade bo-
slut, \ oiv (let en ovilkoi liir jdiiit och skvldii»het at med lika zöle

och drift söka utriitta och, om saken eller b>rfattninL'en blefvo

almenheten kunnig, för den eller de som kunde i allmänhet yttra

betänkligheter visa dem deras ofog och nyttan af hvad Ed. M:t
anbefalt. Som exempel i denna väg nämde jag honom i synner-
het 2:ne händelser vid Norrköpings Riksdag. Den ena i en på
Riddarhuset uppkastad Mga angående en mera utvidgad känne-
dom om det som hörde till Riksgälds-Contoirets förvaltning och

Digitized by Googie



UB OREFVE SAMUEL AF U00LA8 PAPPEB. 293

bråd dermed gemenskap ägde, dervid K. Maij:t fant nödigt at

genom sin Hofcanceller l&mna R. o. Ad. en i häfdene mftrkvftrdig

skrifrelse både om grnndlagens bokstaf och E. M:ts tänkesätt

r>r sitt folks bästa och sanskyldiga väl, och i hvilken fråga

Adlersparro varit af en annan öfvertytrf^Isp, och da den ei vant
bifall, afsade hnn sijr at vara ledamot i Ueinlipa utskottet, hvar-

till han vnr vald, intagit sitt rum ofli afiaL't ed, och ibland an-
nat yttrade, at lian ickr ville vara ledamot i ett hemligt utskott,

ninit-r hvars priifning och decisionsrätt äniiKMi af denna natur pe-

iioni täta afslag pa lairlinen heiiärd {»rojiosition och voterinjz \wå-

tviimades. Det andra i Iragan om äskad ändring i en efter pil-

lad proposition med votering afgiord fråga och livad dervid sig

tilldrog, hvarefter han afsade sig all del i R. o. Adins öfver-

llggningar vid den riksdagen. Jag sökte utlägga alt detta med
den Tärma och de reflexioner, hvartill ämnets vigt gaf så vidt

otrjmme, och har bedt presidenten Gederströro noga erindra sig

tit hvad passerat.

Hans svar: Jag har trodt och tror at som riksdagsman det
vore min skvldighet at vttra mig efter min öfvertvi^else; men at

han kände at som embetsnian vore det hans ovilkorliga skyldig-

het, äfven som han nu f'irklarado det vara sin orygL^eliga före-

•^.its, i händelse Ed. M:t piorde nädiL't afseende pa dess under-

dåniga anhållan, at nopa lyda ocli verkställa alla Ed. Maj:ts

och f<trmäns befallningar (»ch tillsägelser.

Da jag ytterligare sökte visa honom, at man som riksdags-

man, utan at vara embetsman, ftndå bör hafva en viss point,

kvamtöfver man ej borde ponsera sina yttranden och äfven lätt

kände hända at begge delame, både at vara embetsman och riks-

dagsman, inträffade, svarade han hafva alfvarligen sig föresatt at

aldrig deltaga i några riksdagsöfverl.i Lagningar, och at, som han
< j vore caput, utan ägde flere äldre bröder, kunde han ej vara *

förbunden dertill.

Da ja'j erindrade honom, at det kunde hiinda at Kd. M:t
fordrade af honom at som medlem af Riddarhuset vid en riks-

flai! vara närvarande, svararles at han da han ej vore caput,

trtnlde han Kders MaJ:t skulle vaia sa iiadi<i ocli dispensera ho-
nom derifran. men antVtrde tillika, at da han Idifvit vald till

Kevisor i lianquen i ar, hoppas han sig dervid hafva adaL'alagt

sådana bevis af sina tänkesätt, at Ed. M:t dermed ej vore miss-

nöjd, och at, efter han åtagit sig at som revisor äfven deltaga
i nästa revision, vore det hans pligt at det fullgöra, men at han
sedermera föresatt sig at aldrig mera åtaga sig några riksdags-

inannagÖromål; utan fortfor at försäkra hvad han nu förklarat,

äfven .som hvad han i sin underdåniga skrifvelse till Ed. Maj:t
v;iL'at andraga om sin atfvarliga föresats at i tienstevägen, derest
K'i. M:t honom nå'jot i sådan egenskap täckes anförtro, tillbringa

ftiaa dagar och söka blifva gagnelig.

Hut, Tédskri/t J^8t. 20
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Under samtal, i livad äiniion ?llpr v;irkiiiiii.'sk.rets han trodde

i.ig bäst kunna adajialiigga sin nit ocli skirk I iirhot, önskade han
det bletVe i den civile iiiilitariske väg<Mi i Krigs-Coliegio och

trodde, at om Haos Maj:t sknlle finna godt nyttia honom i någre
serskilte comittéer eller förrättningar, skalle ban våga hoppas
äfven kanna något dervid gagna.

Enär jag nu jemtor hans declaration med hvad han i sin

underdånige skrifvelso til Eders Maj:t i underdaniuhet franistält,

vägar ja<; i undrnlanighet tillstyrka, at Eders Maj.t antnne ho-
nom i tifUstcN iiiifn, ocii sa medelst <d"ter desse derlarationer nyttia,

etter eiien anstikning och sedan ett sådant samtal oss emellan

efter Ed, M:ts betalning föregått, en person, 6un\ vid sista riks-

dagen på Riddarhuset och i Hemliga Utskottet spelt en sådan
roll, och så medelst genom afsöndring ifrån sitt parti gifva åt

det samma en annan riktning och förökad svaghet.

Presidenten Baron Cederström iärer i inneliggande bref upp-
gifvit sin idée at få honom placerad i Krigs-Coilegio

14) Från Bror Cederatröm till Konungen,

Stockholm den 8 Ma^ 1804.
Stormägtigste AUernådigste Konung!

Enligt Eders Maij:ts nådiga befalniniz liar Gref Ugglas kal-

lat Hyttmästar Adlersparre till sig och i min närvaro haft det

samtal med honom som Eders Alajrt anbcfalt, och vilket bemiilte

iirctVe lärer jemte dr-tta uiit Inrt till Eders Maj:t (UVtTsanda.

De försäkrande m h oka nst lade uttryck liytmästarn haddi' tyi-k-

tes gifva fullkomligt at sluta, at han var sinnad at som en redlig

och tilgifven embetsman tiena sin konung; han gaf dessa för-

säkringar af sig skielf, som viste at han haft fult alfvar med
vad han till Eders Maj:t i underdånighet skrifvit.

Efter vad som nu [»asseradt med Ryttmästar Adlersparre

kan jag ej tveka att i underdånighet tilstyrka Eders Maj:t at

employera honom; jag tror efven min skyldighet vara at föreslå

pa vad sät han kunde eniployeras.

lians kunskaper och skicklighet skulle mast iiagna, om han
blefve employerad i Kongl. Krigs-CoUegio; jag behöfver sadaiuie

militairer, som kunna och äga capacitet och god vilja athafva
upsigt pa skrifvames tiltagsna egennytta. Skalle till exempel
han ej kunna på samma sät som Öfverste-Lieutnant Tibel få en

general-adjutant-fulmagt af flygeln och adjungerad ledamot i

krigs-Collegio till de förrättningar Presidenten finner honom be-

höfvas, med lika traktamenter som Tibel af or>:anisationsmedlen.

SvarliL^en lärer 1'ders Maj:t kunna tilbiuda honom »n mindre

•irade, t inedan hans eontanporainger under kri'jet äro nu bado

öfverstar och öfverstelieutuanter. Jag försäkrar at jag skall

gi6rra godt gang med dena mannen, sedan jag no hört des ^oda

M Delta bref är tryckt efter det blaud det Ugglaska pappereu befintliga

eoneeptet; det följande efter originalet i Riksarkivet.
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t"(ires;its. Det är en niäiiLMi af -^akHr uiuler Hrlx tcii af alla .siair,

<oin fordrar rapablf viirktyg; Eders .Maj:tä president är en fuskare,

uiu han » j har sådana.

I ujuim»n resser jaij; fran Stockholm för at hispectera i Skåne,

Smaln och Wästergiutlaud. Eders Maj:ts läta dragonner bar
redan andergådt sin inspection, och har jag till cheÉens heröm
funnit dem i bätre ordning än i fiol.

Uti Eders Majrts nåd och grace innesluter sig en trogen och
lydig undersåte Bror CeJeratröm,

15) Från Konungen ULL 6'. af Uggla9.

Carlsruhe d. 26 Maj 1804.

Jag har i da£i emottagit Herr (irefvens skrifvelse, i hvilken

Xi omtalar Edert samtal im d liyttmästare Adlcrsparre, och jag

har härnf med tillfnMl.sstälhdsc inhemtadt dess adaiialaL'da f^ir-

andrade tänkosiitt. .laiz liar iifvcn i day; emottagit Herr Frilicrre

Cederströms skrifvelse i samma iiinne, hvaniti han e<:t'iit» liiien

åberopar Kder ei;en jämte tilUt\ rkaiidct at dess aterta^iande i

rikets tjänst, ocli Jag far härmed förklara Kiler mitt viillichaji

gemensamt att hafva pa detta sätt fullgiordt min befulhiiiiii. Jag
skall emedlertid påtänka det tjänligaste sättet att sätta mannen
oti activitet, med hvilket ej särdeles skyndar, så länge Ceder-
strOm- är frånvarande.

iö) Från G. AdUrsparre Ull S. a/ byglas.

Högvälborna Herr Grefve, President, Riddare och Commendeur
if Kongl. Majestäts Orden!

Vid min återkomst från min sista inresa till Stockholm och

efter att i staden hafva passerat natten i ett icke vanligen eldadt
rum. f«>rvandlade sig rain lilla varfrossa till en nästan permanent
flassfelior. Jag vajrar således ej fullfidja min f» >resats att i dessa
dagar a t er iipvauta Herr (irefven och l^residcnten.

Oiimjuk, litliii och n[>rik'ti*i är min anhållan, att Herr Gref-
ven tior livad uoras kan fiir att reducera hrla denna sak till

glömska. H(da min framtid skall bevittna, att jan tacksamt
och lifligt erkänner Herr (irefvens välvilja ocIj benägenhet, och
att jag lika litet som nagon annan i Sverrige vill vara en för-

låtlig undersåte, fastän det tycks stå skrifvit i ödets bok, att

jag icke blir någon allmänt nyttig medlem af mitt fädernesland
Med djupaste vördnad har jag den äran framhärda HÖgväl-

t>onie Herr Grefvens, Presidentens, Riddaren och Commendeurens
ödmjukaste tjenare.

Al-Udden d. 4 Maij 1805. Georg Adlersparre.

') Ko u|i;).4aU om G. Adlersparre ati tredje bnftet af Svensk ridäkritl

inehillcr upplysningar om G. M. Armfelts ffirtUg ati benda Adlertparre anatäll-

«>«g ir im>, förtlag tom ieke ledde till något resoiUt förr än lti08.

Digitized by Google



29Ö STBÖDDA MBDDKLAKDSK OCH AKTSTYCKEN.

Bihang

till uppsaUeu: (iuätaf 111:8 besök i Kupeiihamu 1767 och fonlag till

ett skandinaviskt förbund.

Till den i förra häftet af Historisk Tidskrift (s. 161 o f.)

införda uppsatsen om Gustaf III:s besök i Köpenhamn 1787 är
ftirfattaren i tillf&lle att foga några ytterligare upplysningar i

ämnet ur källor, som icke voro honom tillgängliga, då uppaat-
sen förtåt taries.

I)f't är, sasoiii rp<laii är nämdt, tian Ixirjan af 178H, inan

kan spara f-n oinkastniniz i (Gustaf danska jinlitik. hvilk<^n

ämiii tVirciaondc sornniar Inirit sin gamla litMultliiia luäijel. Men
tVtrst pa soniniaron 178t), etter riksdagens slut och under inxer-

kan af niotet enndlan Sveriges konung och Daninaik.s kronprins,

började denna omkastning antaga bestämdare former; Fredrik
den stores död i ang. 1786 och hoppet om ett hättre förhållande

till Preussen har visserligen äfven verkat i samma riktning.

Sprengtporten fick befallning att genom ett vänskapligt språk
till Bernstorff förbereda en närmare förbindelse med danska hof-
vet och att pä ett fr*rekomniande sätt mottaga de förslag här-
till, som kunde framkomma från den danska sidan. M* n då

Bemstortf under samtal med Sprengtporten redan nu framkastade
en trippelallians emellan Hyssland. Sveriije och Danmark sa*iom

bästa m<'dlet till IjetrvLiiiainle af Nordens lugn, blef konungen
skriinid, fruktade en af Kyssland utlau'd snara ocli drog sig tills

vidare tillhaka, lian inskränkte derpa sina In niiMlanden till att

s<)ka uenonidrifva, att danska liofvct anstäld»' sändt liud af am-
bassadörs rang i Stockholm, liksom han sjelf redan gifvit Sprenj?t-

porten ambassadörs fullmakt »en poche». Men äfven detta miss-
lyckades, och allt stod på samma punkt, då turkiska kriget
utbröt.

Man finner häraf, att de båda hofven på grund af dessa
föregående meddelanden fran 178H icke voro alldeles okunniga
om hvarandras ståndpunkt och onskninaar med afseende på ert

eventuell förbundsundorhandlinu, da (iustaf 111 beslöt att öfver-

raska danska hofvet med sitt besök och liksom genom en »coup
de baLHiette» ') skapa ett nytt politiskt system i Norden.

Det fiu-sIaL' till allians, som konungen i Krjpcnhamn fram-
lade f(ir Ht-rnstortf o<-ii tVir hvilket denne statsnnin r<'dt»<jr)r i sin

i'flation till »iaiiske konuuL^en (se ofvan s. [(')[) fi'.), afvensoin de

öfrigu biia>;urna till hemliga protokollet af den 27 november, finnas,

*) Yttrande tf von Atp i bref till d'Albedylin.
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skilda frän protokollet, bland de handlinL'ar, som nyss blifvit

från utrikesdepartementet öfverlemnade till riksarkivet. För-

slaL"'t. som är skrifvet pa svenska af konuntrens egen hand, bär

tuljande påskrift iifven af konunt^ens hand: »Detta utkast till

Oldeiibour^ska husets fanul jeförbund är af miff forfattadt i Malmf)

dagarne för min afresa till Köpenhamn den 27 och 28 oktober

1787». Det är af följande lydelse:

RonuDgsrae af Sverige oeh Daitnemark» f5renade genom bloda-

banden, hirstaroroande af samma &tt och öfvertjrgade, att deras enig-

het skulle befrämja deras undersåtares sftUhet [och] gifva deras riken

ay styrka, ock säkra att alla fördomar, sora så orättvist skilt deraa

bi|i;ge riken, skola forsvinna, di de sjelfve först gifva efterdöme af för-

froende och enighet, samt säkra nit igenom deras vänskap desse bägge
urgamle Nordens riken skola återtaga den aktning i Europa, som deras

förfäders bedrifter och Oldenbourgiske husets uroramh» kono-licra ur-

sprung har rätt att äska, hafva be^lutit att igenon» ett viuiskaps- och

foreningsforl)und under namn af familjenjreninir U]t altid stadfästa

den vanskap, soiii nu förenar tvänne konungar, i)ada liärsianiniande

man ilVån man al' J^verigcs, Danneniarks och Norges konung Chri-

stian den Iste af Oldeubourg och af Dauuemarks och Norges ko-

OQDgar Fredrieh den I och Christian den III, samt pä sådant sätt

virdige den vänskap, som förenade oeh gjorde mägtige ock aktade

Gustaf den förste och Christian den III, af hvilka konungar ko-

aangen af Sverige härstammar; derföre hafva båda konungame af

Sverige och Dannemark sjelfve öfverens kommit, stadiast och stadgat

loljande puncter:

1 Articlen.

Bägge konungarne af Sverige och lUitinemark lofva ocli till-

såga sig inl)ördes för sig och sine efterknmniande af Oldcnburgske

buuet. derub efterträdare på thronen, en trogen och obrottslig vän-

skap och förpligta sig att aldrig gifva någon hjälp hemligen eller

Uppenbarligen ät någon af deras fiender, vare sig att de skulle blifva

sf fiender anfallne eller finna sig föranliltne att dem anfalla.

2 Art.

Båda konungame af Sverige och Dannemark garantera sig in-

bördes och i den mäst utvidgade mening alla deras stater, provincer,

stader, land, fästen, nar, af hvad namn de vara månde, som nu vid

detta frirbnnds undertecknande under deras välde lyda och soio äro i

Emopa beiagne.

3 Art

Som handeln utgör en del af rikens väsenteligaste välmagt
sek ändamålet af detta förbund är ondersätarnes förmån och konnnga-
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husens hm, så lofva bägge konlln^^'l^l(' nit med f5renad styrka han-
deln och sjöfarten försvara och haiidhafva de principer konunnren

af Sverige genom ^in declaration af d. ...... . 1779 och hftda

kouungarne genoia deras förbund af d 1780 stadgat.

4 Art.

Och på det ofraustående artikel nå desto bftttre uppivllas,

så hafva båda konnngame beslutit att, då något sjökrig upptilndes,

låta utgå för deras handels försvar en förenad flotta och då sär-

skildt hTSije gång öfverenskomma om nummern och storleken af de
skepp, som skola utgöra denna förenade flotta, hvilkcn styrka bör åt-

göras liks af båda konungame, samt befälet föras på sått som 1780
års slutne traotat stadgar.

5 Art.

Som cn ren jrndsfruktan och en orvirireliL'" nitaUkan för den

ganna läran varit i alla tider ett kännetecken af det höga Olden-

burgäka huset, samt Sverige och Danneiuark äro de enda riken,

hvilka ostördt bibehållit evangelii ljus, sedan det i Norden upkoni-

mit under Gustaf den förstes af Sverige och Fredrich den förstes af

Dannemark ärofulla regering, och denna nitälskan fortplantat sig

i deras ättelftggars hjertan; så hafva båda konungarne af Sverige

och Dannemark ej bättre trott föreviga deras förening, än då de

lofrat att tillsäga sig, att på allt sätt bibehålla och beskydda den

rena evangeliska lutherska tron och läran och fortplanta detta tänke-

sätt hos deras efterkommande.

6 Art.

Och som detta för))und är endast afslutadt all bibehålla vän-

skapen emellan båda riken och utt stadga, öka och förkofra Olden-

bourgska husets glans, så förklaras alla öfverenskommelser, förbund,

tractater, pacter, fördrag af hvad namn de vara månde, som vore

gjorda med främmande magter och som kunde lända till någon
af båda konungames eller deras rikens och undersåtares skada,

nackdel eller förderf, härigenom aldeles upphäfne och till intet gjorde,

och lofva och tillsäga i)ftda konnngarne att inga sådane göra eller

afsluta. utnn ^^narare med all nit befrämja allt, som till båda rikens

nytta kunde lända.

7 Art.

Som detta förbund är enchist alsiutadt emellan tvänne konun-
gar, hvilka räkna en gemensam stamfader på fädernet, och konungen
i Sverige genom sin farfaders moder, och konungen af Dannemark
igenom sin farfars farfar hårstamma båda af konung Fredrich den III
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i Dannemark, så knti ock ingen konunj; eller furste hlifva intairen

i detta fnmilielorl)un(l, utan blifver det eudast afsiutadt emellan

konuQgarue al bverige och Daniieuiurk.

8 Art.

Skalle någon magt af hat» illvillja eller afund i anseende till

4ette förbund förklara krig eller antasta nAgondera af båda konnn-

irtrae och deras riken, förbinda sig båda konungariie af Sverige och

Dannemark att med samf&ldt styrka försvara den antastade och ej

nedlåta vapnen, innan de samfäldt och med in))ör(lcs öfverenskoni-

melse slutat fred och salerles l)il)ehål]a ett förbund, som endast

irnindadt pa båda rikeas bästa ej bör kunna åstadkomma någon
iuagt4 misshag eller oro.

9 Art.

Som tvist om n)reträdet emellan båda konungames saudninircbud

ofta åstadkommer misshälligheter, som, fast de no&ra undvikas och

då de uppkomma med sorirnilli^liet biläggas, störa duck emellan sänd-

ningebuden di t f irtrocndc. Mnn bör i aj^t tagfas emellan så nära

bundsförvanter, sii är öfvcrcnskomnict fi^r att nndanrödja alla så-

dana tillfallen, att vid alla sdlciiiicUc tillfallen, ccrcuionifller, au-

diencff, med mera, cnifllan säiiduiiiLrebud af samma caractere den

»f bada kunun^arties. som är kommen sist till det hof, till livilket

bau är befullniii4(ti^rad, leronar företrädet till den, som längst der

varit befnllmägtigad. Skulle åter de af en händelse anlända på
lamma tid och dag. då kommer deras personliga värdighet att nt-

nsrka deras företräde. — Till yttermera visso hafva Yi med Våra

osmn egenhändigt undertecknat detta oryggeliga fomiljeförbund och

ned Våra konungsliga insegel det bekräftat samt anmodat Vår re-

tpeetive älskelige käre broderson och älskelige son 11. K. U. kron-

prinsen af Dannemark att det underteckna» som skedde

Jämför man härmed Bernstorifs redogörelse fur innehållet,

finner man densamma i hufvudsaken riktig. Endast i ett par
punkter har Bernstorff luisstaLnt si^ om konungens mening eller

iitelemnat något af vigt. 1 den 4:de art. är det ej fråya om
liandelsfördrag, utan oni gemensamma örlogsexpeditioner mulor

sjökrig. Den 7:de art., som uttryckliLMMi nteshiter alla andra
furstar fran famil ji'tV>rl>undet, är af liernstorH' förliiiiangen, och

hvad Bernstorff uuitalar under 8:de punkten, niiml. u[»pliäf-

vaodet af hvarje annat fcirdrag, som kunde lända nagotdera

riket till skada, detta torekommer i förslaget såsom art. 6.

Af detta förslag finnas, utom konungens egenbändiga ori-

puX, &fven några ^skrifter. En af dessa &r verkstäld af v.

Asp och kallar sig: »Förening emellan båda kongl. grenarne af

det Oldenbnrgske huset regerande i Sverige och i Dannemark». I

denna afikrift har första artikeln undergått den väsentliga för-
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ändring, att orden: >.ocli förpliiita sit; att aldrig' — — — finna

sig fiiranlatne att dem anfalla» iiro uteslutna, livarmed forslagt-l

förlorat sin utVenijiva karakter. Man skulK- kunna förmoda, att

denna förändring vidtagits för att göra fördraget mera antagligt

för danska hofvet. En annan afskrift kallar sig: »afskrift af

det af Kongl. Maj:t författade project till en tractat emellan

Sverige och Danmark» och är likalydande med konungens ntkast

Å en bifogad Iai)p har konangen skrifvit: vproject till tractaten

att yppnas enligt § 2 af instructionen, men återställes oyppnad,
om det ej kan fullbordas. Gustaf»; hvaraf kan slutas, att af-

skriften varit under försegling bilagd den instruktion, som med-
delades uenerallöjtnanten friherre Duwail på hans heskicknins

till dan.ske kronprinsen under dennes vistelse i Norge sommaren
1788. Icke häller denna gaug kunde uagot bruk göras af för-

slaget.

Den deklaration, som konungen utverkade af danska hofvet

och mottog af kronprinsen pä Kronborg före återresan (enl. en

konungens anteckning d. 7, enl. en annan d. 8 nov.), är af föl-

jande innehåll

Monsieur uiDn fr^re, l)enufrérc et cousin. Si je passé sur Its

nsa^es et sur les considerations ordiuaircs pour écrire a Votre Majeste,

peudant que j'ai encore la satisfactiou de La posséder chez mui, ctst

que je Teux, qa'BUe «it entré Ses mains une prenve de mes senti-

ments pour KUe, anssi irréyocable, que cenx-ci le sont par eux mémet.

8i mes expressions pouToient y répondre, je reasssirois oertainement

å Vons oonvsincre de Tétendae de ma recoonsisssnee, et de Teffet,

que Sa venue et Sa présence, si remplies d'amitié et de confiance

ont falt sur moi. Jamais rimpression ne pourra s*en effscer: j'y

surois attaché toujours le prix le plus particulier, mais elle est de-

venne pour moi le g«ge certai!i vt préeieux de ers sciitinients de

Votre Majesté qiii nssurent la traiiquillité du Nord, t-t (jui. en con-

fondnnt par une amitit- et par une contiance sans reserve les interrts

les plus cheis au Diinneniarc et h la ?*uede, tixent mon systénie de

la maniére la plus conforme h mes voeux et ä mes souhaits. Ce

moment, ou TKurope eutiere est agitée. oii tant d anciens engagemens

paroissent affaiblis, ojl Is sikreté recipro(|ue démsnde, que la convio-

tion, ([ue la confiance la plus psifaite soutiennent la foi des assa-

rances ordinaires, a dft décider entré nons. C*est ce qoe Votre

Msjesté a senti: Elle a rénssi: Elle a fait ce que Sa présence senle

pouToit faire: BUe a lu dans mon eoeur, et Elle a \tt le fond de

mon systéme: Blle m*a assuré de Son nmitié, et je u husite pas de

Lui declarer par écrit, re que j'ai eu tant de satisfaction h Jau dire

de bouche, que la miennc Lui est devouéo a jamais, que Son honhtiir

et Sa gloire me sont chers, comine la |)ros))critt'' de la nation, dont

Elle est le souverain, me le scra toujours; et surtout que ces sen-

tiuieuta sont ii l epreuve des événcments; que rieu ue pourra ui les

1) Aflryekt efter orighulekrifrelaen.
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changer. ni les nfTaiHlir, ni par la suite trQul)lfr la pai\ »t lunion,

qui iloivtiit suhsisit-r entre nous, pour !»• honlienr counnuu de notre

maison et lie uos peuples; et que par consequent les aiicitiines dé-

fiances, qui ont tubriité trop longtemps entre les deux nations, doivent

pour toajours disparoitre. CcBt ct qae j
cxpose avec d*autant plus

de liberté å Votre Majeaté, quil n^existe point d^engagement pour
moi, qui poarra me ^cner h cet é^ard. Tooa mea voeux seront rem-
plis, si Rlle recoit ces ligncs selon les idées, que j*7 attaché, corame

i expression la plua fidéle dea sentiments que je doia å Votre Majesté

et a moi in«"'nH'.

Je suis ttvec lamitié ia plus teudre et rattacbement le plus

conatant

Monaieur mon frére, beaufrére et couain de Votre Majeaté

le bon frére, beaufrére, couain, oiain et ami

CHBI8TIÄN R.

Chriatianaboorg ce 5 Norembre 1787.

A. P. Bemstorf.

Denna försäkran besvarades af Gustaf III genom följande

kontradeklaration, som Armfelt SfverfÖrde till Köpenhamn:

Monsieur mon frére, beaufrére et couain. Si la demarcbe que

j ai faite en me rendant en personne aupréa de Totre Majeaté aortoit

dea reglea communea que ae aont préacrit lea roia, la daclaration du
5 de ce moia, que Votre Maj( sti- a bien voulii me faire reinettre par

le prince ro val Son fils, si pleiue d'amitié et de confiance ni'a

prouvé que la francliist; et la bonne foi sont les deux phi<5 sArs

raoyens d'etTac(;r a janiais les préjugés et les drtiances qu une tuusse,

minutieuse et timide politique nourrit et perpetue. Elh; y vcut bien

devoiler å mes yeux le fond de Suu s^stérae et les principes sur

leaquels il eat fondé. Si lea seotimenta que Votre Majesté m*a te-

moignéa pendant mon sejour auprés d*Elle étoient faita pour affermir

ceux que je Lui ai toujoura portés, raaaurance qu'EIle vient de me
donner par éctit jue rien ne pourra par la suite troui)l( r la paix

et runion qui doivent subsister entre nous et (ju'il nexiste point

d'eufi^afrfMnciit pour Votre Majest*' fpii pourra La tjrner ä cet égard, a

mis le deruier sceau t\ unc eontiance si utile pour nos ctats, que

tant de princes nos prédecesseurs ont cherclie eii vuin d ctablir, qu il

nona étoit seuls réservé de former et qui en excitant leiivie de

nos ennemia rrndra lea deux plus andennea monarcbies du Nord
plua reapectablea et plua intéressantea au reste de TEurope. Sortis

du méme sang, professant la memc religion, enfin unia par tous les

lie&a reapectablea aux hommes, il étoit tempa de reaaener ces liens

par ceux encore })lu8 intimes d'une confiance et d'une aniitie reci-

procjue a l abri des éveneinents et des preju^es. Cest aussi avec la

satisfaction la plus entiere ipie je declare h Votre Majesté que je

m erapreescrai eu toute occasiou de Lui douuer des preuves de mon
amitié, de ma considération et de toua lea aentiments qu*EUe a
droit d*attendre d'nn ami et d*un parent auasi proche et que par
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mes actiont je convaincrai rEuro))e de luoion qui vient de séUblir

entré nous, union fondée sur les intenHs commiins de nos peuples,

sur ccux df nos maisoiis, et j ose njouter sur l opiniou éininente

(jue vcrtus et les hclles (|ualités du prinre royal, fils et siic-

ct-sseur de ^ otre Mnjeste mOnt iiisj)iri e et qui proiiiet ;i Taniriiste

maison d'()ldenl)our<;, d'ou nous sortons tous les deux. un nouviau

lustre. Je me Hatte que Votre Majesté recevra ces témoignages^ ile

mes sentimentt poar Blle, pour Son fils, pour Sa famille et pour

Ses pcuples comme le gage le plus authentiqne dea principci» ^ui me
guident et qui imposeront å nos envienx et å nos détraeteurs.

Je suis avec lamitié la plns tendre et rattachement le plus

constant etc.

I de bref af d. 11 nov., hvarmed kronprinseD och Bernstorff

besvarade dem, som Armfelt medtort från konnogen, bafva bada,

tydligen med särskild afsigt och till förekommande af hvarje

missförstånd, ytterligare betonat önskvärdheten afvänskap emel-

lan alla grenarne af Oldenburgska huset, en vänskap, säger

Bernstorff, »que la providence a preparée en confiant cette moitié

de TEuropp a Tauiiusto maison de Holstein».

])"t t-ntjenar sliitliL'<'n nämnas, att Armfelt synos haft en

mer bftydandr andel i konungens resa ncli ftriindrado jnditik

2»'nt «'iii<»t Danmark än man vanligen antaL'''r. Man liniier at

Armtt-lts tV)rtioIiiia liref till den i (iuedlinlairiz varande Sofia

Albertina -;, att han i !)()rjan af oktober 1787 åtagit sig en

hemlig beskickning till Ivopenhamn, som tillämnades för att bana

väg f6T ett närmande emellan hofven, och att han ifrigt för-

ordade en uppriktig vänskap med Danmark samt uttryckte sin

glädje att se konungen Ofvervinna de gamla fördomar, som stodo

i vägen för densamma. Han talar både fSre och efter mötet om
denna vänskap såsom liufvudsakligen sitt verk. Får man på

grund häraf tilldela Armfelt en framstående roll vid detta till-

^lle, så kan man lättare förklara och försvara konungens ifver

att skaffa sin gunstling Klefantoiden, liksom oek den plan, hvar-

med man umLM<'ks i iMujan af 1788, att Armfelt skulle afga som

ambassadör till Köpenhamn fTir att med tillhjeli» af >ina lysamle

personliga egenskaj>er bringa det danska f«»rbundet til! afslutning.

Det torde äfven böra tilläggas, att Sehröderhfims efter

Geijer anf. bref (s. 180, not) vid närmare undersökning af ori-

ginalet visar sig vara skrifvet den 2 nov. efter ankomsten af

konungens skrifvelse från Malmö. C, T, Odhner»

') Aftryckt efter en afskrift.

Förvarade i frih. C. J. Bondes arkiv a Eriksberg. Af dennn hrefväiling

liksom äfvcn sf andra haodliugar liaaer man, att Solia Albertina ocb deu henne

åtföljande eoremonimietnren r. Moltser fttt i nppdng att i Beriia ffirbend* «
närmare förbindelse mellan hofven, och att en inbjodtting till Berlin Iifllg[t SO'

•kade» af Gustaf III under vintern 17Ö7—8.
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Jöran Persson ooh Konungens Nftmnd.

BMrar tlU SwigM Im hlitoria mid«r Brlk XITts tM.

kf

CABL NLFTKB8T0LPX.

I den Yttersta nödens stund hade Gustaf Vasa räddat sitt

af inre och vttre strider sargade fosterland. De utländske för-

tryckarne hade blifvit tvungne att vika fr>r en kraftfull konung

i spetsen for ett under olyckan enadt folk. Men det kräfdes

konnog Gustafs lydnadsbjudande vilja för att, efter medeltidens

nyss slätade strider mellan en och flere konungar, förhindra de

stormiga sinnena inom landets gamla mäktiga sl&gter att åter

draga förderf OfVer land och rike. -Det var konnng Gnstafe

Igrandade farhåga för att det inhemska splitet snart ånyo sknlle

rwa sina hundra hutvuden, som fiirniadde honom att uttV»ra

det vågstycket att jiifva hertigdöraen åt trontoljarens bröder,

ff>r att derigenoni, såsom Gustaf Adolf yttrade, »göra sina

^arn så höga oeh mäktiga, att de för afunden fria vara kunde».

Våntan på brödrafejden, som efter Gastafs död ej länge kände

QteblifVa, var lika altmän som naturlig, och snart tyckte man
<^ se hnm det ena eller andra partiets anhängare intogo

an bestämcla plats. I de högättade partigängarnes börd låg

©erendels en antydan om deras politiska ställnin«;. Men den

lånca striden mellan rikets mäktigare ätter liade nu röjt väg

Sfven för mannen ur folkets led, i fall också han skulle fa

'ust att blanda sig i leken, ötunden var förträtiligt egnad

ma. TUitaift I88S.
'
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för ett sådant uppträdande, och den ofrälsenian, som nu ville

erbjuda herskaren sin vaksamma trohet, «*g(ie kanske hopp att i

utbyte erhålla dennes blinda gunst. Det kunde ga lätt att komma
till makt, men makteas plötsliga eruaende kunde ock lätt alstra

dess missbruk, och fans det af naturen goda anlag dertill, kunde

den mäktige appkomlingen snart blifva ett gissel för hög och iåg.

Så «kedde ock med konang Eriks gunstling, den ringe prestsonen

Jdran Persson.

De upplysningar vi anto&ffat om denne mans tidigare lefoads-

omständigheter äro icke talrika. Så mycket större blef den roU

han spelade, då han ej långt efter intrfidet i mannaåldern bör-

jade sammanvftfVa sitt öde med sin konnngs.

Jöran Perssons fader, Per .löransson, var prest i Sala, sanno-

likt vid grulförsamlingen, och antog tidigt lutherska läran. Hans

ryktbarhet härleder sig från sonen Hans hushållerska, vid

namn Anna Jonsdotter, skänkte honom sonen Jöran. Af folket

ansågs hon stå i förbund med onda makter och ådrog sig derföre

dess afsky. År 1561 innehade hon någon tjensteplats på Stens-

holm hos Jöns Bonde, — en af dem, som slogos till riddare rid

Eriks kröning — men hade då för afsigt att snart lemna den-

samma "). Vi atei tiiina henne i slutscenen af det blodiga skade-

spel, som utgör sonens historia.

Det uppgifves att Jöran Persson bliiVit född omkring år 1530.

Detta passar väl tillsammans dermed, att han den 3 Oktober

1&60, således vid ungel&r 20 års ålder, inskref sitt namn i Wit-

tenbergs-stndenternes album Efterverlden har Iftrt sig beundra

det allvar, hvarmed studierna bedref^os vid nämnda universitet

redan under dess första period. De sachsiske kurfiirstarnes

ändamålsenliga anordningar och reglementen tilltursäkrade de

studerande iohemtandet af rika kunskaper, och det förtroliga

M Det fins qvar ett bref fr&D honom tOl 10060, skrifvet på gården Holm

(len 13 Jnli 15G3. med förbön för Lasse JohaoMOO på EtkUttooa, som varit ot-

satt för alltför stort borgluger (Riksark.).

3) Hon skref därifrån till sin loo d. 26 April nämoda år: »Todigift Diå tt

wetCha, atth thinn fadmr oeh jag haf^o begåtth alh mio finit oåd liofrer lofValk

orlof om MicheltmeMa» (R. a«).

*) Albom Aeademi» VitobeiKwitn 160g--1560» ed. JToentenaoo Liptiie ISIL
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iiiDgäDget med lärarne satte dessa i tilltalle att utöfva en noir-

grann tillsyn öfver sina lärjungar *). Det var äfven en studerande

vid detta aniversitet, n&mligen Nicolaas Magni, som konting Gastaf

gsf befallniDg att uppsöka den lärare, hvilken skalle meddela

hertig Erik dess fSrsta undenisDing Utan tvifVel har vistelsen

id Lathers och Melanchtons högskola varit i flera afseenden

bestämmande för den framtida rigtningen hos Jdran Persson samt

tnfvit inanL'a iiindrl i hans band att en gång tillvinna sig ett at-

i:<traii(lt' inflytande pa sin jämnårige herskare. Vidskejudse spe-

lade der ännu en icke obetyd liir roll och i dess sällskap utbredde

<ig äiVen den tro på ett oundvikligt Öde, hvarmed mången i dessa

tider viste att i nödfall ståisätta sig emot så väl egen som

ssdra menniskors nöd och el&nde. Astrologien stod nu i flor.

Melanchtons egna ord voro, att 6ad väl icke aftrfidt verldens

styrelse åt stjernorna, men att han ledde det inflytande dessa

ntdfvade. Matematiken erhöll sin förnämsta hetydelse såsom

hj« Ipvetenskap Hir astrolo^rien ; läkan-konsten betraktades nära

noL' som en trollkonst, hvars hiitVuduppgirt bestod i att utforska

verldskropparnes inflytelser och inbördes förhallanden. I filosofi

ooh historia föreläste Melanchton sjelf, rättsvetenskapen vårdades

af den tidens förnämste rättslärde och äfven hågen fÖr de sköna

konsterna väcktes och underhölls

Får man tro det loford, som hlifnt egnadt Jöran Persson

i anledning af hans stadier vid detta aniversitet, så gjorde han

sig der bemärkt genom flit ocb grundligt arbete. Man eger näm-
ligen i behåll ett till honom dediceradt latinskt jtoem, ftirfattadt

1582 af en studerandr fran Reidienbarli, vid namn Veneeslaus

Heroldt, hvilken inskrefs vid Wittenbergs universitet kort före

.luran Perssons airesa. Denne kom sedermera till Stockholm

och sökte genom smickrets bepröfvade makt tillvinna sig den

då mäktige Jöran Perssons ynnest. Dikten skalle väl egentligen

ua, såsom dess titel lyder, en »beskriföing öfver Sverige», men
författaren hade valt detta ämne endast för att komma i tillfälle

att besjunga sin beskyddare, hvilken prydes med benämningen

OrohmaoD, Annalen der UniTermtit n WiHenberg. Meimn 1801
Od I. t. 130 ff.

Geur^ Norinau, ^om slutligen blef Sven Rikes RSd. De rekoinmendn-
Hon«bref, Lnthet och Melanchton för honom och den hemvändandc studenten

Micbael Agricola, alnUigen biakop i Åbo, år 1539 utfärdade, fion&s tr^ekta i Handl.
rtb Skaaé. ktot, 4, •. 88 oek 44.

*) Oroknnum, I. e. dd. 165 o. fl.
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Sveriges ära, hyars lof sknlle ntspridas kring hela verlden o. n. t.

Utan tvifvel ligger dot någon sanning i skildringen af .Toran

porssons vistelse i Wittpnherg; det omtalas deri, huru denne all-

varligt stud«'rade Aristoteles, Plato, Sopbok les, latinskt' skalder

och de digra lagböckeroa. »Uoder det att de audre stadeoterne»,

heter det vidare, »flinsemellao täflade i dryckeslag, syBseiMUe

sig Jöran Persson med att under nattens tystnad iakttaga s^er-

nornas kretslopp, och fönrftrf^ade sig sålunda Helanchtons rfitt^

visa berOm»

Då Jöran Persson efter två års vistelse i Wittenberg åter-

vände till fäderneslandet, ådrog han sig genast styrelsens upp-

märksamhet, och det rekomniendationsbrcf ") han m»'df<nde tian

den af koiiuogeu sa högt beundrade Melanchtou, öppnade tur

Poemet förvaras i Pahnsköldska saml. (tom. 254, p. 41d o. tf.) i I psala

Univ. bibi. Titel a lyder: »Saeciic descriptio in honorem elariMimi et geaerit

splendorc (!) prscstantissimi viri, domini Georgii Petri, regiae miiflttatit cooailivii,

domiui mei clemeatiMimi». Vi meddeU bår olgr» af de t«ncr» aom bc^nnini

Jöran Perssuu

:

• Lniis tiia Iau<« cniiitur. Ina jkclnria, faiua decai<|tte.

De Pctro genitorc Aulut Georgius iiifteQ»,

Qntm qnondam ^onio Datritam Uct« CamoBiiiB

Tbeapiadea SueMoi regb daiere anb aaUm.

Unde sed incipiamr Qnas tanto noroine digoaa

Invenwm laodea? —
U. (.oc. pater ejot) tua ne v.ino luxu jnarcesceret aetaa,

Sedulu» incuboit. dactamijue |)er invia prinio

Tradidit ^oniis Helicone in rertiee Nympbia.
Tum vix ejire<»su8 primac coufinia pubin

Mitfi li- Albiaoam jiivenis studiosus ad urbt-m,

Floreutem Moaia, abi tanc divtna Melantbon,

Gloria Pieridom, triati nane fnnere raptaa,

Facundos liqaidaa cantabat ad Albidoa nndaa.

Hic til)i uon luxns, non mollis inertia rura^

Sed per Pieridnm campum deductus apcrtuin,

Qnioqnid Arittotalet, qaicquid Plato, quic 4uid äupboUes
Cecropiae antiqoo dofiaemat tampore aecta

Atque bipartiti spncioaa volnmina juris

Sedttlus evolvis veterumqoe poi;mata vatum,

Damqne all! in bibnlnm certatim pocala ventrem
Plonma ronrundunt. ]wr opaca atlentia noetia,

Tn pictuiato liUicutia -(idora r'nelo

Astrorumque obitus, docuit quu» maximus Atlas,

Obaervaa, Pboebiqae viaa Lnnaeqae laborea.

Hi nioren», hwc vita fuit, §todium<|ue juveote,

Jnditio ipsina laudata Melaatbonia olim.

') Detta bref tinnes ej numera i behåll. Joh. Meaaenius, som någon tid för-

varade dal blaad aiiia aamlingar, gaf aoieD Erik Tegel ao afakrift daraf. mra
ifTen denna aynea hafva f5rkomniit. Jfr Fant: Obsenr. biet. Snee. illnctr. Faie.

II, para 1, pag. 3.

Digitized by Googie



é

5 OM JÖBAM FnSBOH OCH K0MUN0BM8 MAmVD. 307

honom vftg till hofVets salar, der lian mötte den unge hertig

Erik, som snart skulle komma att känna sig dragen till honom

af naturliga symfiatier, ;it hvilka den l)ereste och insigtsfulle

>tQdt'nten torstod att ^ifva närinii Samma ar han återkom

till Sverigi', anslogs till hans underhall tionden af Telje och Tveta

<socknar, och i 1555 års räkenskaper fÖr kyrkotionden af Rön5

hårad, heter det: »Jören Persson student hafve canicke-delen

vid Riintiui& etc. socknar, hvete 3 spann, råg 13^2 spann, kom
15 pond» I hoflistoma förekommer hans namn ej f5rr än

1569, då han lydde nnder kansliet och nppbar 200 m. i lön.

Flera år fiirut, och sannolikt genast efter sin återkomst från Wit-

tenberg, blef han dock brukad i åtskilliga statt ns viirf. Kt dan

1555 (d. 24 Febr.) kallar konunL' (rustaf honom sin tjenare, då

han till hertig Erik afsändes med tvenne skrifvelser frau licrtii^

Frans af Sachsen, och samma år finna vi honom anstäld såsom

sekreterare hos krigsbefUlhafvame och slottslofven i Yiborg. Han
ådrog sig der konungens onåd, då han till honom skalle åter-

sända några skrifvelser från Ryssland, hvilka konungen velat

meddela bef&lhafvame i Yiborg, men gjorde detta på ett sätt,

att de aldrig kommo konungen tillhanda. Konungen vredgades

derfure öfver att ».Tören Pedersson icke med mera aktsainliet

bestält samma ärende, utan i sitt svärmeri rusat åstad och intet

mera aktat hvad han g.jort hafveD> Att han, oaktadt det

missnöje han stundom framkallade, likväl fortfarande af konungen

användes såsom sekreterare, visar huru framstående skicklighet

han viste att ådagalägga. Konung Gustaf hade funnit, på hvil-

ken låg ståndpunkt undervisningen i de inhemska skolorna stod,

och derföre dels förskaffat offentligt understöd åt adliga ynglingar

fi}r att studera vid utländska högskolor, dels flitigt uppmanat

adeln att dit utsända sina söner. Khiirii adeln ingalunda visade

»ig motvillig att efterkomma denn.i »Miskan, (»eb ej heller konun-

gens ofrälse undersatar voro fiu* denna angelägenhet alldeles lik-

giltige, dröjde det länge innan tjenstemannabildningen kunde anses

') Slvil med k. Gostef aoni med b. Srik ttod MeUnehton i eii gtotk» för-

trolig skriftvexling.

Råkensksper i Kammnr-ork. En sådan uppbörd skedde vanligen pä det

Mtt, att atodenten erhöli koDODgena öpna bref på tionden, och försedd dermed
ki|af bw ng un de nppgifiui toekiiftnia, d«r bu penonligen atfciifde den ho-
MB tfllkommuide tpeamlleiu

') Tr. i Adlenparret Hitt Sami. I, 26, ocb ArridMons Ftneka HandI*
nu, 319.
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motsvara tidens kraf Annu i slutet af sin jregering klagar ko-

nvmg Gustaf öfver det bedröfliga tilUtåndet inom hans kansiL I det

bekanta brefvet till rikets samtlige biskoparoch ordinarier af&r 1559,

gifter kan med sin vanliga, breda pensel följande målning deraf:

»De personer, som oss till hiftlp ndi de konglige cancelier, rfinte-

camnier och andre sådane höge äraboter af scholestufwerne som
ottest tilskickes, ähre till silke högwichtige saker fast niimire

tiänlige ähn en, s(nii kan duge till perlestickere eller Itlitwe enu

galwäfwere, så att 1 och scholemestern, som bär till medt hiälpe

och fordre schuUe, uthlete the slemmeste, som ndhi hele hopen

finnes knnne, nämpligen icke annat ftn dhnckere och ölehondar,

lösachtige och plnmpe bängler, som b&ttre tiänte gä widh plogen

och en trädestock, ähn udi rigsens höge och wordende saker bra*

kede blifVe» Under sådana omständigheter var det icke

svårt tor Jöran Persson att, med de kunskaper han varit i till-

fälle att utomlands forvärtva, oröra sin skicklighot Ix-märkt och

intaga en framstående plats inom konungens kansli, der han

inträdde åtminstone icke senare än 1558, då han med titel »Kougl.

Maj:ts sekreterare», tillika med höfvidsmannen på Leckö, Svante

Store, öfvervar en ransakning på Lidköpings rådstuga Vid
denna tid erhöll han K. M:ts öpna bref ^) nå 3 läster spanmål af

tionden från Jäders och Kjnla socknar i Oster-Rekame »till en

behagelig tid». Detta bref blef dock kort derefter återkalladt.

Samma år erhöll han af konungen ett maktpaliggande uppdrag,

som väl endast kunde pifvas at en man, som förut med utmär-

kelse handhaft rikets »vonlende saker».

Man har sapt ') att Jöran Persson den 4 Mars nyssnämuda

år anlände i hertig Eriks följe till Kalmar, men om så verkligen

varit förhallandet, lär hans vistelse derstädes denna gång hafVa

snart tagit slnt, ty för tillOillet ålåg honom en vigtigare ange-

lägenhet, än att med omvexlande förströelser fördrifva sina dagar

') Fkro kn 90 sveokke ttiidflater blefvo änder OotUlk regerisg iatkriftie vid
universitefet i Witfmberg.

Brefvet, dat. Räfonät d. 10 Au{(. uämoda är, tiDDes tryckt i Haudl. t.

St. KfA. och Reform, hiet. ntg. af ThyieHns, II, 409. Då under Erik XIVis tiu

de tUl kammarverketa förraltande utsedde iiuiiiikmi, Peter HAkanston, Nils Gam-
mal m. fl., afKiifvo sin tro- och ambetsed, redogjorde de för det sätt. hvarpa Af

ämnade förvalta verket, och för sin efsigt att, till anskaffande af dufciige tjeuste-

måa, inr&iu två ekolor, den ene för Itammankrifrarea, den eadrt för fogdiiMlcrif»

verea utbildande. Acta Hist. 28 Mers 1567 (R. a.).

^) l"firt*'ckn. öfver handskrifterna på Wik, sid. 15.

Diar. utver k. Guataf» skrifvelaer i Riksark.

*) Sylvender. Kelmer Slotto oeh Stade hiet. VI. 40B.
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i furstehofvet på Kalmar. Det dröjde icke länge innau detta

hof gaf fria tyglar åt allehanda lidelser, om hvilkas vilda yra

mvcket vore att berätta. Då saknades icke Jöran Persson bland

deltagarne, ehuru det må sägas, att historien åtminstone icke med

visshet vet, att han dervid utm&rkt sig framför de andr^. Nu
deremot hade han af konungen d. 26 Februari fått beikUniog, att

såsom sekreterare åtfölja herr Svante Sture, Nils Ribbing, Benkt

Gyha m. fl., åt hvilka konungen uppdragit konungsräfsten i Yester-

fOtland, emedan han sjelf för mentöre och många rikets ärendens

skuld var förhindrad att begifva sig dit ner. J)en instruktion,

Jiiran Persson nu fick mottaga, visar tillfullo ärendets vigt

Utom de vanliga undersökningarna till utrönande af gårdarnas

olika natur och upprättande af fullständiga register öfver de

gårdar, frälset, prester, borgare eller bönder, till förfång för K.

Ifiyrt och kronan, fråntagit kyrkor och klotter, g&lde det nu äfren

att med skickliga underhandlingar förmå allmogen att utan tredska

tttgOra de gärder af allehanda slag, som konungen funnit f5r godt

ått påbjuda, samt att undersöka och till konungen afgifVa fSr-

slag om åtskilliga till provinsens förkofran och kronans bästa

nödiga åtgärder, säsom uttappning af kärr, kronofiskens upprät-

tande, bergverkens förbättrande o. s. v. Man skulle väl kunna

tro, att denna instruktion egentligen var gällande för de höge

berrar, som blifvit till räfsten förordnade, men att der såsom

ofta den förnämsta makten låg i sekreterarens hand, synes deraf,

stthvaije särskild punkt i instruktionen är stäld till Jöran Persson

personligen, och att det äfven var han, som skulle till konungen

sIfiAra berättelse om allt, som stod i sammanhang med denna

räfst. Den icke minst vijLitiga afdeliiingen at" Juran Perssons

oppdrag var uppteekiuiiidet af allmogens klagomål och besvär

^mot adeln. Historien har lärt oss, att en slik undersökning

kunde vid denna tid leda till upptäckandet af talande exempel

pa egenmäktigt trots mot samhällets lagar

Ehuru konung Gustaf sålunda viste att begagna sig af Jöran

Perssons framstående skicklighet, räckte det dock icke länge innan

') Itiksreg. Dämoda dag.

^ SuooHkt ir d«t d«tte Iraidc, mbi ItjlUi i tveose ikrifrdter fria koain-
fa till J5ran Persaon, dat. d. 10 Juni och d. 13 Aug. 1558, hvari hau anbefallM
•tt afgifva rapport oiu »huru han om alla deler beatellt hafver. som udi hans
memorialt ledel ähr aateciioadt*, och att ajeU iofioua sig hos konungeD för att

Imu jttoligan b«tked om hvad han atiittat oali medfdra de pergattaaUbraf,
om kfflka bao (8nit aimat (K. Oattafii diar. ia 4:o, Riktirk.). I Kammar-
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han förvisade honom från sitt hof. Man känner ej den närmaste

orsaken till konungens förbittring, som säges hafva stigit derh&n
att ban dömde honom till landaflykt» hWlket straff dock mildraF»

des genom hertigwme Eriks ooh Johans gemensamma förböner.

Det är dock icke osannolikt, att Jöran Persson nnderblåst den
uppstudsighet, som tronföljaren stnndom ådagalade emot den
åldrige konungen, och bidragit att äfven derigenom göra honom
kronan tung. Att Jöran Persson ofta efter konungens död hördes
högt tadla inånga af hans regeringsåtgärder står väl i något sam-
manhang härmed Får man dessutom döma af hans senare
lefnad, så är det vål ock sannolikt, att hans seder redan änder
ongdomen' icke voro af den art, att konung Gustaf kunde vftl

fördraga dem, men så mycket bättre passade de tillsammans med
lifret vid hertig Eriks hof. Det w också dit han tog sin till-

flykt. Då Erik någon gång lemnade Kalmar för att uppsöka
sin fader, qvarstannade Jöran Persson och uppfylde till herti-

gens tillfredsställelse hans befallning, att till honom afgifva rap-
porter om livad som under hans frånvaro sig tilldrog, äfvensom

om åtskilliga andra angelägenheter Likaledes lär Jörau
Persson hafva stannat qvar i Kalmar, då Erik anträdde sin till-

ämnade iriarefärd till England. Dödsbudet, som afbröt denna
resa, förändrade måhända lika mycket Jöran Perssons st&Uning

som Eriks egen. Då Erik gjorde sin långsamma återförd till

hufVudstaden genom en stor del af landet, för att taga i arf

den efterlängtade kronan, var Jöran Persson åter vid hans sida

beredd att Rirsvara samma krona krattigare än den unge konun-
gen sjelf. Ifrån denna stund låg Jörau Perssons bana öppen
till makt och undergå ntr.

Innan vi söka att skildra hufvuddragen af Jöran Persson»

såsom en politisk personlighet, vi^ja vi sammanföra några spar-

samt anträffade upplysningar om hans enskilda lif.

Af ett ofvan omnämndt bref till Jöran Persson från hans
moder% dat. d. 26 April 1561, kunna vi se att han redan då

arkivet (orrant: •Klagtmlla Register öfiWer the, kUgemlll, tou fSrefalttne ire
ndi Weatergdtland Anno Domiai 1558.

') i Auij. 1560 omtalar Krik i ett bref till Erik Mattsson att denne ocb
Jöran Persson ådragit sig konnngcos ogunst. (Hert. Eriks disr. K. a.).

*> Diariam Sfrvr hertig Eriks atg&ogna tkriffalser (löGd). (R. a).

') Detta synes af ett bref fria ftåthållarne i Stockholm, dat. d. 16 Xov.
1560, som bandiar hofvadsakliKen oro anskafhnda af sorgdrägter för hoffiolket Ull
koDungeae aokomst. (Orig. i Riksark.)*

«) Se rid. 804.
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var gitt. lians hustrus nainii var Anna Andersdotter ). I samma
bref umnämnes icke nauot barn, hvilket tyckes antyda att de då

ännu ej erhållit oagot, hvaraf man ju åter skulle kunna draga

dea sluUatsen att äktenskapet icke synnerligen långt förnt blif-

vit ingånget. I 1566 års R&ntekammarbok *) upptages nnder

rubriken »Skenkningan», fö^snde notis: »hafVer K. M:t gonste-

ligm skänkt JOren Persson then tid han halt senest barnsöll:

pgr 400 mj». Sanndikt ?ar det den efter konungen uppkallade

sonen Erik, h^ars barndop här omtalas, och som i riddarhus-

genealogiema uppgifVes vara f5dd på 1560-talet. I sådant fkU

skalle, enligt de nyss anförda orden, åtminstone den ene af Eriks

båda brOder hafVa varit äldre än han. Deras namn voro Nils

och Anders. Den förre var 1607 K. M:ts kammarfbrvandt ocli

afled tV»re 1628; den senare omtalas i brödren F>iks testamente

af ar 1628, — hvarigenom hans bada döttrar blftVo utsedda till

att taga art' etter farbrodern Den ena af dfssa, Brita Anders-

dotter, blef tzift med Salomon Standortf och derigenom stammoder

för iitterna Cronhjelm oeh KIdstjerna.

Ar 1565 bar Jöran Persson titel af häradshöfding i Trögds

härad *). Det sista ar, för hvilket vi anträtfat uppgift om hans

aflöningsstat, är 1566, da han i hoflöningsräkenskapema uppfördes

såsom »Rigsens Procnrator» till 400 m. och hans tvenne tje-

nare ^) till 20 m. hvardenu Såsom hans sekreterare nämhes på
samma ställe »mäster Mårten». Summan af Jöran Perssons lön

jämte förläningen oppgick detta år till det betydliga beloppet af

5,469 mark

') Lcfde till ir)98 (BiokT. Lex ). rppgifves hafvn varit svjigerska till Dio-

ojTsia* Beurreus. I K. a. förvaras ett bref. dat. 30 Sept. 1564, från heoue till

muiMB. tom kon kaUar »sitt hjertekorn oeh biste via», i hvilket hon klagar

5fVer dc dyra [)ris(rna i Telje, der hott dl uppehöll lig.

Kaiiitnariirkivet.

*) DeD gamla, ofia apprepadu sägen, att den ftfTen i Erik XIVit historia

förekommande KrUter Peder!>tiou varit broder till Jöran, grundar aig på ett

misstag. Han förde i vapnet en half hjort, skref till llatttjöbult och var bro-

der till Llf Persson till Fliahuit. Juraii i'er!i»oiiH son Jb^rik Tegel, som 1603 gifte

aig med Magdalena Dantzeville, efkerlemnade inga bani. Han kallaa I åtakilliga

gamla handlingar Erik Jöranason Stennr, hvilket namn lihaaom Tegel torde hir-

röra af det vapen, tre tegelstenar, aom redan fadren förda.

*) I bref af d. 35 Maj 1568 f^ån Mata MIehelaaun Hll J. P. tiger denne,

att han gerna enligt Idfte tkolla hafva htUit ting i Trögd i st. f. J. P., nen
han hade fÄtt ett annat nppdrag af Iconnngen. som förhindrnde honom, hvarfSre

han erbjuder sig att återbel^ala arvodet eller köpa lårft för detsamma. 15G7 upp-

drog konungen It en ledamot af Nimndan, Blaaint Olsaon, att hålla ting i

nämnda härad.

') Linte Laraaon och Pelle Persson.

•) So Tidare T. Annantadt, Setnlagan aid. 14—15.
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Om Jöran Persson tillbra^te siu barndom i armod, hvilket

ja är antagligt, så förstod han snart att denir höja sig. De
fasta egendomar han samlade, voro hvarken fa eller obetydliga.

Ett hos viå Vesterlånggatan i Stockholm samt en tr&dgård gent

emot Gråmnnkeholm tillhörde honom. Man vet ej nftr han kom-
mit i besittning deraf, men hnset blef af konung Johan konfiske-

rad! och till annan person bortskänkt, ehuru sedermera Jörans

son Erik (ar 1598) erhöll restitution på detsamma och utlöste

sina bada bröder Ar 1565 köpte han en cård i ITpsala tV»r

2000 m. örtug, hvarä han erhöll Nämndens konfirmation Snart

började äfven konungens gunst att begåfva honom rikligen. Ar
1563 erhöll han för sin trogna tjenst följande 6 kronogårdar:

Lnnd, i Kattnäs socken i Södermanland, Gjäranäs, i Unnaryds

socken, Bolmsta och Hof i Bolmsö socken samt Hylta i Fårge-

ryds socken i Småland, med skyldighet att deraf göra »den rass-

tjenst, som en adelsman egnar och bör». Att döma af dessa an-

förda ord, synes det som om Jiiran Persson vid denna tid eihal-

lit sitt adelsbref, ehuru han först efter befrielsen fran fängelset,

i slutet af ar 1567, finnes hafva fört adlig hjelm öfver sitt va-

pen Ytterligare tilldelade konungen honom samma år all lös

och fast egendom »gårdar, gnid, silfVer, penningar, eller hvad

namn det hafVa må», som hertig Johans tjenare Nils Biigersaon

förverkat Utom en gård i Björneborg kom då sannolikt går-

den Aryd, i Hemroesjr» socken i Småland, i Jöran Perssons ego,

enär underhäradshöfdingen i Ronga härad befinnes hafva, kort

efter gåfvobrefvets utfärdande, leuinat intyg oni att Nils Bir-

gersson 1561 fcirvärtvat sig denna gard Följande ar erhöll

han mot skyldighet till russtjenst Hjulsta gård i Näs socken

i Asunda härad, hvilken tillkommit kronan i sakfall efter herr

') MöjUf^tvis var det sammn "sfeiilins, liggande inemot Söder port v\å Korn-
bamu* som k. Johan redan den 4 Sept. 1576 »på hertig Karla och frokea £Uaa-
betlit fSrbSn» Iterakiolcte till J. Pentoat mka. (Nord. Stml. Genetl. i Upt. bibi.).

En visa Hans Skotte skref till Jöran PerMon ett bref, hvari han säger sig bafva

haft "lika god rätt till det hus Jöran Persson nyligen fltt af K. Majrt, men icke

vilja afundas denna belöning för Jörans långa och trogna tjenst», luen som han
ijelf baft gald förrtradt i det bdtet, dl det fSrnt efdee af en frande tfU koDOBt
beder hau, utan att med ett ord ifrågasatta guldets återfående» ett i atillet A upp-
bära någon sockvntiotide. (Odat. br. till J. P. R. a.).

*) Den *^ Juni s. å.

>) Det antagande vi vid ett föregående tillfllle fmuetält (Se Hiat Bibi
4, 515, der tvenne Jöran Pertaona sigill finnas afbUdade), ekalle i eldant fiill

blifra vederlagdt. Fr^lgan synes osb dock icke fnllt klar.

*) Om honom mera längre fram.

*) Konnogeat gifvobref dat. d« 11 Jani VM fSrrame i Linköpings bibi.

Digitized by Googie



11 OM JtaAN FIBSSON OCH lONUMOBMS NÅMMD. 313

karl Brahes i Danmark, enka. Den 6 Nov. 1564 förl&nades

honom det g»m]a klostergodaet Jaleta i Södermanland, jemte

ooderlydande gärdar i Jnleta och österåkers socknar^). Han
bflijade derefter låta kalla sig Jöran Persson till Jnleta.

Afven utsträckte han sina händer efter gods på andra sidan

Östersjön ^) och slog under sitr en gärd, som Henrik Vxkull till

kronan förverkat, benämnd Rallentack, i Lode slottslän i Liv*

land, hvilken synes hafva varit en betydande possession

Dessa sina besittningar utvidgade JGran Persson ytterligare

genoo» att år 1567 till frftlse kOpa hemmanet Hammarby i Bond-

kjTka socken : han tinnes ätVen hafva egt HufH^udsta i Solna

socken, på hvilken gård sonen Erik ar 161H erhöll kontirination.

Ln säcen vet att fiirtälja att Jöran Persson blifvit hegratven

vid Järfva, hvilken gard lydde under Hufvudsta. Såsom bevis /

pi huru egenmäktigt han gick tillväga, då det gä Ide forvärf,

ma slutligen nämnas att, då en bonde, vid namn Anders £rik8-

MO genom lägersmål förverkat gården Edsta, i TrOgds "härad,

der Jöran Persson var häradshOfding, befalde denne fogden, att

i saköre bemäktiga sig gården PSr hans räkning, hvarefter bon-

dens slägtingar, som ville tillösa sin cården »och hade pennin-

garna redo«, bletVo af Jr)ran Persson hotade med stockeknekten

om de ej till honom atstode sin rätt Hans tVirmaga att

öka sina timliga egodelar synes hafva gatt i art till sonen

Erik.

Det var dock icke blott sådana kungliga gåfVor, som de

ofrannämnda, Jöran Persson fick mottaga. Han försmådde ej

keller ringare presenter af gemene man, och oförbehållsamma

gamla handlingar orda ett och annat om åtskilliga belöningar

»f5r hans stora omak». Sådana gåfvor kallades äfven då tor tiden

mator. Det var ju också naturligt, att hans plats vid konun-

•l Nordingka Sami. (TopoirrJ i TTpsala Univ. -bibi.

^ Att htns bet)-deuhet var denUdM väl käud, intygat bl. a. deraf, att fjrra

Killadtke adelsmän, Ditrieh oeh Heinrieli Varensbcck, Glans AderluM oeb Otte

BylcB (i bref af April 1665, »LivoDica». R. a.) bedja honom vara dem en god
Bfe»prlkare hos konuniren och att öfvertyga honom om att de iiro trosinp under»

•Itår; vidare bedja de, att deras i Vcsterås fängnc lanJf^iiinii iiialtc* trigitvas.

^ Det är möjligt att Jörau PerssoQ beaådatn med uuuu tlera förläuiugar,

ckiri brefves derom fSrkommit, ty den i rikaregietratnret intagna ofnUatandiga

iMliagen af förliniogtbref kan ej anses tiU fnllo kompletterad af de kopior af

dyKka bref, som finnas i Kammararkivet.

*) Odat. akrifvelse (i R. a.) fråu boodeos son, £rik Andersson, till Johau
ni, med begäran att fl återlösa gården. '
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geos sida skulle framhålla honom såsom den lämpligaste med-

laren mellan denne och hans undersåtar, och att de ansökningar,

som skfille iirambftras till konungen och fSSrst måste gå igenom

gunstlingens händer, för att erhålla hans fdrord, åtföljdes af sådana

beyekelsegrunder, om hvilka man viste, att de icke plägade för-

fela . sin yerkan. An var det någon trotjenare, som önskade

blifva ihågkomnien, i den händelse att konungen ämnade furära

nya kläder at sin oniiiifning, än var det en hustru, som ville

göra hvad hon kunde för att förhjelpa sin man till någon »^kyrko-

tionde», eller ock uti>ad sig mauuen sjelf bekräftelse pa redau

utlofvade tormåner, då ju »en liten sked och en ring» kunde

göra mycket till saken £n till Danmark afs&nd anonym och

odaterad berättelse om Svenska förhållanden under konung Eriks

tid *) vet också att berätta, att då ett främmande hofs sändebud

erhållit sin afskedsaudiens hos konungen och var beredt att

återvända till sitt hemland, {r)rhiudrade .iTnan Pi-rsson hans af-

resa i 14 dagar, ända till dess han at främlingen erhöll eu dyr-

bar gafva.

1 Nämndens dombok omtalas Jörau Perssons skepp i sam-

manhang med den kongl. flottans, som då seglade i det narviska

farvattnet. Sammanställer man härmed, att Jöran Perason en

gång anhöll hos konungen att fa låna skjutvapen till ett fartyg,

hvilket konungen dock icke ville medgifva förr än han sjelf

tagit fartyget i ögnasigte, så synes det antagligt, att Jöran Pers-

son hade sina uteliggare tur att för egen räkning uppbringa

priser.

') Vi auföra här nSsra ticra enenipel p& huru vanligt det var att tillstalh

Jöraii PersiiuQ gutVor: sålunda sändes '^j^, från Nils Boye i FinlaDd tack-

•ågelter f6r utverktdt firlltebref jimte Ittkillifft gftfvor oék löfte om fl«rm; 156S
^'^ fr&u Nils Birj{or98on i Vcxiö, »sttom en rintrn päfvn af en fittig »än, ett psr

oxar. röda och hjelinotte. med de bästa, som luau uu kau beVomma har nere»,

jämte bÖD om nåd fur en dräpare; 1564 Vy fc&n Sirard K rose i Stockholm löften

om »fSriring» i fall Jöran Pertton Tille ntvarkt konongens uodenkrift på ett fS^

läninpsbref; 1564 från densamme, som ännu icke erhållit det äskade breftret.

4 kor frKn Vestergötlnnd; 1564 **

,o från Nils Guldsmed i Vadstena en sked, med

anhållan om att af kronan få köpa salt; 1564 'V,o från presten Ilaquinas Micha-

•lit i Vftdstenn löfte om »en god oxe*, ifall ktn knnde fl befrielse från sin stora

gistning: »oxen skall komma till eders f. strnx jaz bn fvet hnfver. -^n hjelpe mig

Gad; > 1564 ^
,3 från £strid Jonsdotter i Broxvik löfte om 2 oxar, när vägarna

blifra bättre, om bon fSr behålls den tfonde hennes efl. men Itojntit; 1565 " to

från Olof NilasoB i Hagaby (Hjort i vapm t 1 Inss torr ved oeh 8 gMde giMi

med anhållan om att '^itt rnrlänini;»tbref uuderskrifret.

Ori^rinrxlet i Danska Geh.-ark. är benäinndt »Schwedische Zeitnngen».

Riksarkivei förvarar «u af lektor Åbiq^ist gjonl alskrift deraf. Möjligt är att

det ligger nlgon ofrerdrift i denoe npporki uppgifter.
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13 OM JÖRAN PERSSON OGH KOMUMOEMS NÅMKD. 315

Såväl konungens enskilda bibliotek som rikets arkiv voro

nagoo tid i Jöraa Perssons vård. Ar 1561 befalde konungen

honom att utlemna »magister Johannis Svinefots kronologi, bon*

dra i t6åt ndensatin,» jämte några ryska handlingar, som han

hade »i förvaring». ^) Detta förtroendeuppdrag att vårda rikets

gtmla handlingar antyder, att han redan i böljan af Eriks re-

sering förrättade kanslers-tjensten, och i ett bref af 1562 be-

nämnes han ätven »vice kansler» Han skötte sa omsorgsfullt

sitt kall, att han ioke nöjde sig nn'd att tillstänga utan lät äfven

tillmura d()rrarna till kansliet, der arkivet förvarades, hvilket

förorsakade kanslitjenstemänneD mycket hutVudbry och nödsa-

kade dem att, då konnngen en gång önskade erhålla några hand-

lingar rörande Kristian Tyranns fördrifvande samt en traktat

mellan Sverige och Danmark under Fredrik I:s tid, utbedja

sig Jöran Perssons tillstånd att få nedrifVa muren och uppbryta

dörrarna

Det är bekant att Jöran Persson spelade sin förnämsta roll

såsom konungens prokurator och åklagare inför den domstol, kon-

QDgen inrättat och som bar namnet »Konungs Nämndn. Ordet

nimnd förekommer väl redan i medeltids-lagarne, men egde då

deo ursprun;iliga betydelsen af en undersöknings-kommitté *).

htars åliggande var att utransaka och utreda de för dcnsainina

frain!aL'da frå'jor, urh i alseeiide a dem intyga, såsom orden lyda,

hrat par cer sant um, eller, såsom det äfven skedde, »at uppleta

oc openbara alla de allmoghan ofrida.» Det var sålunda endast

det ena af de båda moment, som nu äro förenade i domarens

verksamhet, som tillkom nämnden under medeltiden. Annor-

Imda var, såsom vi skola finna, förhållandet med konung Eriks

Nämnd.

Om konungens domsrätt, sådan den ft^mträder i de gamla

räfst- Qch rättaretingeu, tinnas flera mer eller mindre utförliga

') Diar. öfver k. Eriks utgångna skrifvelser 1561. (Kikaark.).

Bref frtn H. BroMr, tytk MkNtenure i Brika ^«iitf, aom ItfSljde KIm
Iiion Horn till Estland, dateradt d, 11 Joli näninda Sr. (Livonicn i Riksark.). 1

ett »Project till Reglemente för Riksena höga Amb«'ten orh Hofstatcn, af ar 1571.»
vttrjckes Rikskanalereui arki?arie-befattning med fuljande ord: »Rikseus Cautze-
ler« Enabete är att wete alle Rikama Braf» BIdalag, traetater oeh kandlingar or-

d«atelipeu författade och väl fSnraTlde»
') Rikaark. Acta Hist. 1.561.

^
*} Järla (te nedan) säger: »At denna domstol gafs benämningen Nämnd,

ilaa tvifrd fSr att änder ett gammalt namn dö^a iBrntningaroat nyhet.»
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»

framstiillnincar af åtskilli«;a tortattare, hvarton^ vi här ickf lie-

höfva sysselsätta oss derraed, utan endast påpeka den furvirrinc,
[

som rådde inom lagskipniogen vid medeltidens slut. Ge\jer sä- >

ger, att »ingenting kan jemföraa med den oreda i allt som kallas

lagliga former, hTarmed Sverige utgick nr unionen». Under

nnionstiden utöfeade rådH den hOgsta domaremakten i Sverige

likasom det i allmänhet åt sig förvärfvade den styrande makten.

Till namnet var väl den lagskipande såväl som den la^'stif^ande

makten skiftad uumI koniin<ren, ty det hette: »Konungen och

Rijksens Radh med Allmogens samtyeke i Sverige hafva satt

och skipat Lagin i Swerige, thy äga och the Lagen uttyda,

etc.,» ^) men då rikets tron innehades af utländske konungar,

som ofta voro frånvarande ur riket, var det naturligt att makt-

utftftiingen så i ena som andra fallet skulle komma att tillhöra

rådet Förhållandet blef för&ndradt då Gustaf Vasa blef herre

i landet. Rådets makt hade då förblödt under den omilde

Kristians regemente, hvarfOre ock den strid, som vasakonan-

garne hade att utkämpa mot rikets rad, aldrig kom att bryta

ut i full la^a under Gustafs dagar. Det var derföre icke heller

t«'»r honom af sä stor vigt att oinständlisit retjelbinda donisrät-

tens utöfvaude, hvarat' v&i härledde sig att han ej åt rättsväsen-

det gaf samma utveckling och forbättring, som han, i afseendt>

på andra grenar af rikets inre förvaltning genomdref. Betydel-

sen af det enda mftrkligare försök, som i denna väg gjordes,

nämligen det af Conrad von Pyhy framlagda förslaget till en

»landsordningo, — »regementstbrmen för Vestergötland» —, har

blifvit olika framstäld af var tids rättslärde; ehuru (reijer säger,

att »>inL'en hokstat deraf slog mt i svensk jord», sa Idef den

dock i verkligheten tilläm|)ad och vid riksdagen i NorrknpiiiL'

1604 beslöts, att den skalle blifva publicerad och vidmakt-

hållen -).

Midt under sådana förhållanden framträder konung Eriks

Nämnd med en alldeles egendomlig karaktär. Erik insåg redan

under fadrens regering, huru nödvändigt det för honom skulle

blifVa att, då han, enligt sin uträkning, en gång skulle komma

att brottas med sönerne af medeltidens rådsherrar och ju äfVen

med egne bröder, hafva den högsta domaremakten till sitt ooni-

') Se Hadorpha Bikang till Rlmkrflnikan •. 116.

>) Se fidere Prej. 1S49, 182.
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tvistade f()rfopande. Härtill kom nödvändigheten af att uti en

auktoriserad ötverdomstols utslag ega ett stöd för de åtgärder,

måhända af våldaAm art, som kunde komma att behöfvas för

»mb&lb-ordniiigens npprätthållaiide i enlighet med ej mindre

den styrandes eget föreställningssätt än landets »beskrifoa lag».

Ban var derföre i så god tid härpå beredd, att knappt hade

bsn upptagit den spira, som fallit nr hans faders hand, förr

än (i»Mi domstol, han kallade sin Nämnd, fick full makt och

myndighet att biirja sin ödesdigra verksamhet, llvenis den törsta

planen härtill var, konungens eller måhända Jöran Pers.sons, vilja

vi låta vara osagdt, men vill maa gissa, så nog ser det ut, som

om man borde tillerkänna första rummet härvidlag åt den stats-

kloke rådgifvaren. Möjligt är ock, att denna domstol bildats i

öfVerensstämmelse med lagskipningsväsendet i England, om hvil-

ket konungens förtrogne giftermåls-nnderhandlare Nils Gyllen-

stjema och IMonysins Benrreas ju kunnat gifVa honom nnder-

rättelser Jöran Persson var dock den, som åtog sig den på
torhand noga genomtänkta rollen af konungens proknrator, d. v. s.

tullmvndiL' åklagare infiir samma Nämnd. Mantza !»evis finnas,

att Jörau Persson innehaft en befattning, som härvid kom honom
väl till pass. Han framträder nämligen såsom den sjelfskrifne

chefen för det nnder £riks regering i hög grad utvecklade spion-

ijatemet.

De ännu bevarade protokoll, som i konungens Nämnd fördes,

bölja icke förr än med Februari månad 1562. Att dock Nämn-
den fcirut utöfvat sin verksamhet, synes deraf att utskriftia domar,

tal<ia af densamma, finnas af äldre datum, och dessutom framgår

•let af konuni; Eriks Hof-artiklar, utfärdade den 19 Nov. 1560,

i hvilka denna Nämnd för första gängen omtalas. Det var dessa

bofsrtiklar, som lika mycket som Sveriges lag af Nämnden seder-

mera åberopades såsom stöd för dess domar. Lydelsen af deras

56—58 paragrafer var föyande:

56. Alla oenigheter, kif och trätor, som sig kunna tilldraga,

skola för rätta och för de gode män, som till Konnngs Nämnd
eller Borgrätt förordnade äro, förhöras, ransakas och åtskiljas.

57. De, som af Hans Kongl. Maj:t äro förordnade att sitta

f>r la^ och rätta, skola, efter som saken är till, antingen efter

') Jirta, >»¥öTtök att framatåU» Sv. Ligfarenhetens atbildoiog ifrån k. Gaataf
Ui MirUt tiU regeriogeft latill •l«tct sf 17 Irk.» (I Vitt. Hiit. o. Aot Aluid.

BndL 14 d«1ra).
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två, tre, fvra eller sex svurne vittnen* döma och donitalla och i

den måtto ingen veld eller skyldskap anse, och när någon sig

menedig svär eller falskeligen vittnar och sedan kunde med rätt-

mätig kunskap tillbaka drilVaa, vare aktad f5r en menedig och

aldrig vare vittnesför eller ritte någon Ud f5r lag och rfttta.

58. Iniren appellation må ske ifrån Ronnngs Nämnd, atan

hvad som af Konungs Nämnd atsagdt blifver, skall hvar låta

sig atiiiija, dock st.illes det till Hans Konjil. Majrts vår aller-

nadijzste Herres och Konungs nadigste iM hair, om Hans Kongl.

Mt^:t nådigst nåf^e synnerliga och högvigtiga ärender uti egeo

Konungslig person ransaka och Ull förhör stäc^a vill

Dessa få bestämmelser för Nämnden äro de första, som nn

kunnat anträffas. Hvad särskildt den i den sista paragrafen

omtalade »appelationen» eller vadet angår, så finnes pa ett an-

nat ställe angifven lu-la gängen af densamma. I den HirpliuteLse.

som Gustaf Johansson (Tre Rosor) till konungen af<:af, (\k hnn

upphfijdes till izretli<i värdighet, beter det nämligen bl. a.: »om

appellationen skall det sa tillgå såsom ifrån häradshöfding till

lagman, ifrån lagman till Konungs Nämnd, ifrån Konungs Nämnd
till konungen, om han gitter sanning utleta»

Om' vi ock numera sakna den instruktion, hvarefter Nämn-
den hade att ifrån början rätta sig, sa kunna vi dock fran an-

nat hall sannnanställa de sannolikt viuti^raste delarnr deraf. Da

konung Erik ar 1563 pa sommaren lemnade hufvudstaden fur

att närvara vid armén, uppdrog han åt herr Hans Claesson

(Bielkeustierna) att såsom ståthållare i Upland, Södermanland

och Vestmanland hafva »högsta rösten och befallningen» i den

af konungen tillförordnade regeringen. De öfrige ledamöteme

voro: herr Dionysius Beurreus »kammarråd», Jöran Persson »re-

gins procurator et secretarius», Sigvard Kruse »castellanus» och

Christoffer Andersson »capitaneus militum». Fran Halmstail

sände konungen (<1. 1 Nov.) till desse herrar den utfiuMiga in-

struktion, som fur dem skulle gälla I densamma förekomma

^) Tr. i SchmedemaoB Kongl. Stadgar etc. ang:de Jastitiae- och fisecutiom-

Ahrender.

') RiIctaHc. AcU rSnnde Adel». I. *) Tr. i Hud]. rOmle Skand. Hirt. 87,

11 o. It. Afvcn ont (]enna instruktion idce blifrlt ezpadiend förr an nimnda
dagi synes dork af följande punkt i densnmtna. att den varit nppsntt f«">re konun-

gens afresa; det heter nämligen: »Komwer hertig Johan, skall han intet tilstadja«

hvarkan pl slottet (i Stoekkolin) eller in i staden . . . ete.» Detta ir slluda
skrifvet f5re hertigens ankomst tUI Sverige i slntot tf AngnstI n. I.
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ganska atförliga föreskrifter f6r konungens Nämnd, hvilka vi

hlr anföra, emedan de gifva oss en klar föreställning om hela

atstråckningen af Nämndens verksamhet:

•De goile män, som Kongl. M:t hafver låtit förordna till Hans
ICoBgl. M:ls Närond, skola uppå vissa tider om året, som är hvarje

tredje år» draga omkring i hvarje landsända öfver hela riket och nti

de förnämsta städer och der» som förssmlingar ske, som är om dis-

tin^n i Upsala, oni snmtingen i Strengnäs och om mormessan i

Ye9terås. ransaka och förhöra om nlln ärenden, som icke hafva kun-

sat »litas for lagman, afsagandes af hvarje ärende sentens och dom,
efter deras l)ästa förstiind orh samvete, och sndaii sentens och dom
?alle lika. som hö«(be:te Kongl. M:t sjeif uti egen Kongl. person till-

städes v(»re och det afsagt hade. (Och hvar så l)etinnHs kunde, det

man iluck ieke förmodar, att samma Koninigs Xiimnd handlade otro-

get och något det som mot deras ed och J^veriges lag vore, då skall

9tithållaren vara förpligtad det oförsuiuligen att gifva högb:te Kongl.

ILt anderdånligen tillkiinna).

Kouungs Nämud skall ock hafva våld att stämma hvar och en

itt svsra klaganden till rätta, och skall sådan stämning gälla såsom
KoDgl. M:ts egen, så att när den, som varder anklagad, hafver för-

lottit tre Konungs-Nämnds stämningsr, då må ock Konungs Nämnd
gifva qvarstads-bref på det, som begge parteme träta om, efter som
Sveriges lag förmäler.

Konungs Nämnd skall ingaledes vara lofligt att skjuta ifirån sig

nigra de saker och ärender, som komma for henne i rätta och till-

iorone nro bafda för lagmän och dock ej åtskilda, icke heller när

Kongl. Majits prokurator, kammarråd, kamrerare eller andre af hög:te

Kongl. .M:t dertill förordnade vilja anklaga någre orättrådige, antingen

fogdar eller andre, utan då skall Konnngs Nämnd sådana saker för-

höra och säga denippå en rätt dom och sentens, och hvilken af

Nimnden, som sig uti sådana fall undandrager, skall hafva förhrutit

litt underhall och aktas for en mindre man, dock så, att de icke

tviugas till att säga någon dom emot dera.s samveten. Hvar ock

lå hinde. att någon af Konungs-Nämnden ville sig undandraga, när

nIgra saker skola hafvas för rätta, eller ock lingre borta är 8n honom
ir lofvadt, därigenom tilläfventyrs många saker kunna varda ned-
ligda och försummade, med mindre han är med de laga förfall be-

kiftsd, som uti Sveriges lag föimälas, straffes som uti nästa artikel

ftnnftldt ar.

Så är ock Kongl. M:ts vilja och alfvarliga Ix^fallning, att ståt-

hållarnc nti hvarje landsända den menige man med skieklii^het skola

^OMtå låta för hvilken or«aks skuld hörrl^erte Konjfl. M t hafver så-

ilan Konungs Nämnd förordnat, nämligen uppå <let att hvar och
fn må desto bättre vederfaras hvad lag och rätt nicdgifver. cficr icke

"Döjligt är att Hans Kongl. M;t. som eljest med mi.nga antlra rik-

>eiw vigtiga ärenden dagligen bekymrad i\r, kan allas klagomal lör-

böm, och sentens eller dom deruppå gifva. l)ern«st efter att .samma

Ui4i. Tidskrift iSHI. 22
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Koniiups Xninnd ar för den ineniire mans hasta skuld förordnad,

såsom hvar och en loistaiulig man otli de, som rättvisa och sanning

kära hafva, förmärka och notrsanit loi^tå kunna, sammaledes förmäler

ock Sverij^es lag att K(»niiiii;s Xamnd vara skall, sh skola ock stAt

haUarue med allmogen förhandla, att den ville sig obesvärad fionu

låto och göra någon hjelp till att tmderhålla summa Konungs Kimnd
med, efter som det vill falla Kongl. M:t fSr mycket ntaf den årliga

r&ntan och inkomsten alla sådana embeten att underhålla med den

tredje part af sakdrena, som de afsagandes Tärda, efter det att fl-

dant kan gifva stort tillfälle till misstankar emot deras afsagda domar,

ntan sAdana sakfall skola de, som dertill äro förordnade, uppbära och

derföre årligen och uti rattan tid göra reda och räkenskap uti Kongl.

M:ts räntekammare.

Item skola ståthållarne granneligen akta och god tillsui hafvn

att inga högmåls ärenden och lifssaker måtte blifvn fördolda iitnn

att sådana saker mii för häradshöfdinjar, lagmän eller Kominer*

Nämtid i ratta hafva> och sedan derutöfvcr dömas och fullföljas med

stratTet, efter som saken är till. — — — — — —

hem skola alla saker och ärenden af lagmän och häradshöfdiii-

gar sammaledes af Konungs Nnrond ransakas och dömas efter Sverige»

lag, men när nllgra saker kunna förefalla, som dem atilanga eller

emot dem äro, hvilka hof- och krigsartiklame äro undergifne, då

skall det uti sådana fall efter hof- och krigsartiklarne dömas, dock

skall det icke så förstås, att Sveriges lag sbill vara dermed utealutoi,

utan när någon sak kunde förefalla, om hvilken Sveriges lag icke ti

uttrvckliift förmäler, skall det då, eftersom föreskrifvet står, förhörai

och dömas, och miige de perf^oncr sa väl som alle andre hafva deras

appellation in till Konungs Nämnd. — —
När de, [som äro uti hvar landsända till embeten och befall-

ningar forordnadc], sig emellan hafva någon träta om jordagods

eller annat sj^danl, skall då förhöras och nfskiljas för K. M:ts Nämnil,

hvar de låta sig dermed icke nöja, då måge de hafva appellation

inför hög:te Konirl. M:t.'»

Konung Erika Nämnd var således en högsta domstol, hvil-

ken egde icke blott att ransaka i de mål, som drogos inför den-

samma, utan äfven att fölla dom såsom högsta instans, ned

undantag af det nyssnämnda fall, då vad till konungen var

tillatet. Vidare tillkom det äfven Nämnden att, utan fJ*»regående

riittegaiiLMr vid undeidoin^tolania, iiistainina, tVirhora och diinia

hvar och cn, som hlifvit för brott anklagad. Detta »enare blef

snart deas • •/.•ntiiga gOromal.

Inga bestämmelser för Nämndens sammansättning hafva

kunnat anträffas, men protokollen gifva en tämligen god ledning

i denna fråga.

Digitized by Googie



19 OM j6bAN PBRSSQM och KOmmOBMB KiJfllD. 321

Fönta gången nppgift om Nämndens ledamöter meddelas»

ftnnas dessa hafVa varit Qorton. Nio af dem deltogo nästan

alltid i sammanträdena och äro derföre att betrakta såsom de

betydels^fbllaste personerna i denna domstol. De voro:

ICiik l*ersson (Soop) pa Malma. Han var i slutet

af Gustaf \:s rp<;erin<i fogde pa St^ nsliolm, aft*fir(la(l»-s 1569 så-

som sändebud till Ryssland orh Idet sedermera hötvidsman pä
Oreliro slott. Såsom malsegande uppträdde han i Nämnden (d.

10 Mars 1562) för att återbörda några gårdar, som konnng

Gustaf slagit nnder kronan ntan att deHÖr, enligt Rasmns Lnd-
igssotts intyg, lemna något vederlag.

Clemet Hansson (Oliveblad) till Yårby. Född 1509.

Var anstäfd såsom sekreterare i Gustaf I:s tjenst och blef af

bonom kort fiire hans död adlad. Var en af de personer, som

uoder Jöran Persson hade uppsigt ötVer arkivet.

Jiins Ingemarsson (Hjort) af Oruäs. Iläradshöfdiug

i Dalarne. Har bland adeln underteckDat Gustaf I:s testamente.

Erhöll 15Ö3 uppdrag af konungen att underhandla med böndeme
i Dalarne om att »gå man ur buse» för att möta danskame»

men då de icke ville gå in på att utsända mer än hvar tredje

man, lät konungen sig nöja dermed. Mot slutet af samma år

erhöll han befallning att begifva sig till Claude Collart fdr att

{•H dennes tåff till Norse »hista honom med rad och dad». 1566

uppdruizs at honom r)fverinseendet vid svafvelverken i Dalarne.

Gitt med Karin Arendtsdotter, dotter af Arendt Persson (Oru-

flycbt) och Bart »ro Stigsdotter.

Olof Henriksson (S t engafvel) till Brunsholm. För-

ordnades 1563 till hertig Karls hofinästare, med befallning att

dessutom, så ofta han vistades i Stockholm, »med de andre

{jjode män i vår Nämnd akta pa de rättegångssaker, som der

förefalla kunna.»

Blasius Olsson. Fiirordnades 1567 (i Dec.) att hälla

tifijEf i Tröcds härad, » der icke pa nanra ar nacon häradslKifdin^

lär hafva funnits». Det var, såsom vi ofvan nämnt, detta härad

Jöran Persson erhållit i fr>rläning. Da Blasius Olsson (1563)

hegärde något visst underhall, svarade konungen: »ändock vi

härefter annorlunda än härtill måtte hafva bestäldt om vår

Nämnd, så framt vi och våra undersåtar dermed tillbörligt skola

Tara tjente, så vilja vi icke desto mindre gunsteligen efterlåta

att du för detta år må bekomma ditt underhåll, som dig är
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fÖrordnadt uppå ditt ämbetes väprnar och vi dig och de andrp

af vår K. Nämnd hafva efterlåtit» Lönen utgjordes af 5

pnndelftster (= 240 tunnor) spanmål

Anders Persson, borgmästare i Nyköping. (Riksrådet

Johan Skyttes morfader).

Peder Andersson, Lasse Olsson och Frans Persson.

Huruvida dessa personer erhållit natjot uppdrag utötver deras

verksamhet inom Niimnden, är oss icke bekant.

Slutligen böra vi nämna en man, hvar& uamu först 1563

förekommer i Närandens protokoll, men som vunnit en viss rykt^

barhet, nämligen finnen Jakob Tejt^). Han studerade liksom

Jöran Persson vid universitetet i Wittenberg. der han inskref»

den 15 Febr. 1549. Uppehöll sig åren 1555—1557 i Finland

och efter all anledning var det han, som på konunsens befall-

ning 1555 och 1556 höll undersökningar, pa hvilka tirundades

det »klagomaisrpiristor mot adehi i l''iiiland». som ännu är i be-

håll och innehåller särdeles viutiia uppl\ sniu^ai" om linska

böndernas tortryck vid denna tid. Tejt var en tid en at Jörau

Perssons trognaste anhängare, hvilket viil lär hatVa varit orsaken

till att han 1569 blef inmanad i Stockholms stads stockhus.

Han blef slutligen lagläsare i Finland och stadsskrifvare i Åbo.

Det visar sig sålunda att konung Erik vinnlade sig om att

erhålla kunnige och lagkloke män till bisittare i Nämnden.

Genom sin ed fÖrbnndo de sip att »efter yttersta torstand, utan

all vrangvishet ransaka och ibimma och livarktMi tV>r räddluiL'a,

vänskap eller illvilja, skyldskaj» eller trändskap tillstädja uaLiuns

rätt att ttirkräukas, utan sa väl den hiWje som den lage, den

fattige som den rike förhjelpa till rätt och rättvisa.» Att kon-

*) Riktng. 1563 d. S7 Nov.
») K. Bref uf d. Nov. InÖl (Kam. n.;.

') Anses liafvii varit brodtr tili .Mårten Tejt, stainlader för iitteu j^tieiii-

creutz. 1 ett bref ^15G8) till Hugenskild Bielke suger Jakob T.: • inin nturiuo-

der« mor är utkommen %i samma «lägt och b5rd, smn Eden BlrSoghet pä litt

fiiderne . Se vidare: Ii nman -i» nu. Hertiu' .Inlinu i . h liin>i tid. s. IX o. 92. Tejt'*

hustru omtalad t ett lu&i i Nniiuideuä dombok. En jute hadti of hetiuc begiirt en

skjorta till skänks och sagt, att han ville den med ett godt och kärligt faoia*

tag betala». Detta förtrdt en tillstädesvarande jkoniukaie. itvilken npptradde si*

•Oin hennes beskyddare, »nen hlef af juten illa tilltvgad. Juten, tom förut rymt

or fängeise, blef duind tiil dudea. (Prot. tör d. Ii Febr. lölMi).

*) 1 kammararkivet, — förvaringsorten for de i lurnnxkn stort autal bevarade

k]a;:(iniiilsrei;ixtren mot frälsemän oeh foednr fran deinm ti.l. Dessa iro i många

fall upplysande konunentarier till Nannulena dombok i oeh för en utfV>rliiiarf

skildring al de mal, som koiuiuo under Näuiudens pröfuiug, hvilken vi till anua:

tillfttlle uppskjuta.
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ongen satt ett stort mål för Nämnden fir visst. Sjelf infann

hao sig på sammanträdet i Upsala den 10 Febmari 1563. Nämn-
den hade då länge varit i verksamhet och redan tidigt vunnit

det namn af en biodsdomstol, som den endast allt för vSl f5r-

tjenat. Att konungen ingalunda dllade dess förfaranden, synes

af det värdiga tal, han vid nännida tillfälle hiill. I)t't lit ti-r

deri, att konunL'en sjelf icke var tillsinnes att i högmalsärHiiden

och mal, som lif och ära anga, döma endast efter skriftligt

vittnesmål, utan ville att lefvande vittnen då skulle vara till-

städes. Han förmanade derföre Nämnden, ntiXJt den detsamma
gära skalle, och icke så lätteligen handla med lifssaker, som af

en part andre gemenligen ske plägar» Härmed står helt visst

i sammanhang det missnöje konungen ådagalade i det nyss an-

IMa svaret till Blasius Olsson, på dennes anhållan om någon

bestämd lön.

Aldrig voro tarre hilaniöter än sex närvarande. Deremot

f?)r$tärktes Nämnden stundom för afgörandet af vissa vititigare

mål. Sålunda t. ex. inkallades riksrådet lians Claesson (Bielken-

stierna), riksrådet och gubernatom i Östergötland Jakob Tures-

•on (Rosengren), befallningsmannen på Stockholms slott Anders

Sigfridsson (Rålamb), amiralen Jakob Bagge och fyre andre att

den 20 Febr. 1563 afdömma en högmålssak. Claude Collart

hade insändt ett af en engelsman, vid namn John Dymock,
skrif^et bref, hvilket innehöll lasteligt tal mot konungen; dess-

utom hade denne undanstuckit bref fiaii Moskva till konungen

•••h Jiirau l\'rsson. Han diimdes till döden. Da ransaknin-

garna med hertig Johans män företogos, sutto ända till 24

personer vid dombordet. Då Nämnden sammanträdde i Up-
saU den 31 Januari 1564 för att situ till doms öfirer den

ange Olof Gustafeson (Stenbock), tillstädeskommo, utom nio

ordinarie ledamöter, äfven 8 adelsmän, 8 biskopar, 1 ordina-

rius och 17 ofHllse män, tillsammans 43 domare Det var

Jöran Persson, som var aklairare. Brottet bestod deri, att

Olof (Tustafsson. i Sten Svantessons och Knk Svantessons

närvaro, under en setjelfard pa Halsviken yttrat, att »om han

blott med tvä personer kunde komma bort ifrån Sverige, kunde
sedan krig och örlig, hunger och dyr tid förutan all ände få

hemsöka Sverige». När de sedan framkommit till OxelÖ, hade

NimndcDs dombok d. 10 Febr.

') SMDlttft antal domare dömde JöraD Persson d. 20 Okl. 1ÖC7. Se längre fiaiu.
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Sten Svantesson sagt, att Vänngarn blifvit af konungen med
orätt fråntaget honom och hans slägtingar, men att haor med
tiden nog skalle kanna taga det igen, hvarpå Olof Goatafsson

inyändt: »hvad kang Anre hafver mellan händer, det behåller

han väl, men en dag sker, att han skall det ntspy igent. Då
Olof Gastafsson derpå ankommit till Fogeld och af en bonde
fatt höra att dcMina ö tillhörde kouuiiL'«'n, hade han yttrat or-

den: >'en tjiif och tVirrädare». Olof (iustatsson siikte tV)r>vara

sig dernied, att han alltid bevisat sin konuiiL' trohet, och er-

kände icke de biinder, Jöran Persson inkallat, såsom vitlnes-

gillp, helst endast en bonde vittnat i hvardera al de två sista

anklagelsepunkterna ^), men då kyrkopresten Sigfrid i Trosa och

fem bönder intygat vittnenas trovärdighet, dömdes han, »såsom
en menedig, trolös förrädare», från ära, lif och gods. Det är

ej att andra på att konungens nåd här trädde emellan och
räddade den unge ätVentyrarens lif, men illa gäldade hau sin

skuld till konungen, da han sedan gick vakt utanför kang Kriks
iangelse.

Då Jöran Persson i slutet af ar 1566 anklagade den faugne

danske amiralen Jakob Hrockenhuson inför Nämnden, utgjordes

denna af 4 riksråd, 9 ordinarie ledamöter, 9 adelsmän, 8 bor-

gare och 4 tyske krigsbef&lhafrare Brockenhasen hade er-

bjadit sig att i Danmark söka ntverka att han blefve atvexlad

mot den derstädes fangne Jakob Bt^rge, men hade tillika för-

bundit sig dels skriftligen dels mundtligen under ett hemligt

samtal med kmuinL^en, att, oin detta icke lyckades, hvarpa kon-
unL'en tviHade, i Danmark stämpla mot danske konungen, åter-

vända till Sverige och inga i konung Eriks tjenst. Sedan hans
torsök i Danmark misslyckats, återkom han också till Sverige,

men stämplingama emot danske konungen, om hvilka Erik egen-
domligt nog sagt, »att han Brockenhosen icke anmoda ville«,

lära icke hafva ledt till något resultat. Detta är åtminstone
den enda anledning man i det i ett visst dunkel insvepta målet
kan finna till att Brockenhusen dömdes att »hällas för en ärelr)s.

ordlös och otrogen nian.>' Att lian etter det tVtr danska flottan

olyckliga slaget under Bornholm 1563 fallit i stor onad hos

I) Enligt 57 ä i HorariikUroa slcnlle dom f&Hat »efter tvi eller aera rittnen'.
^) Geijer riiknnr äfven dit de dan-kc krigiflngar, tom voro vid ransakningen

uärvaraude, men att de«8e ingalunda voro der sonj domare, iir alldeles tydlijrt af
protokollet. De voro uppkallade eadast »flsoni ahurare, hvarture de ocksi kuude
framlMlTa ain förbön fdr ain landaman.
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konuntj FrcMlrik, är hevisadt; haii ansa<:> dtssutom i Danmark

mom en mycket misstänkt person, och l>retven till honom irau

Sverii^e, under hans besök i hemlandet, skulle lemnas i konung

FredrikA h&nder. Ännu ldö9 var han i svensk fångenskap

Nämnden höll sina sammanträden på rådstugan i Stockhohn,

i Upsala, Vesterås, Strengnäs, Arboga, Örebro, Skara, Vadstena,

Svartsjö, KuDgsbro vid Roxen och Hofva i Vestergötland, men att

den 8f\en på andra orter sammanträdt, är otvifvelaktipt, ehuru

dorabuken derom intet föniwilfr. Säsoni notariei- uaitalas Peter

Hansson och Franciscus (iyttMiius, h vilka erhollo en lön af 200

mark hvardera Åklagare var i allmänhet Jöran Persson,

men såsom sådan uppträdde ätVen konungens hofmästare herr

Knat Knntsson (Lillie) till Okna, profossen i*eder Gadd, befall-

abgsmannen på Stockholms slott Anders Sigfridsson (Ralamb)

n. fl. I vissa mål uppträdde målseganden sjelf såsom kärande

part.

Ett inre sammanhang mellan vissa af de roåU som, till ett

antal at inemot 400, framdragits intVtr Niimnden, an^ifver det

satt, hvarpa de, tVtr en (itVersi^ts \ innandi-, l;implitra>t tiudi' böra

grupperas. Sålunda utgöra undersökningarna och domarna rö-

rande gods, som adeln sökte återbörda, en särskild grupp för

<ig Likaledes domarna öfver hertig Johans anhängare, öfver

krigsbefälhafvame och fogdame, samt slutligen öfver de miss-

tänkte adelsmännen. Den sistnämnda afdelningen bildar en na-

turlig öfvergång till historien om Jöran Perssons fall. Men innan

vi skrida till en redogörelse fBr dessa sSrskilda afdelningar, vilja

vi kasta en hastig blick pa iia^^ra spridila mal, som i ett eller

annat afseende kunna anses vara belysande ej miudre för tideu,

än tor Nämndens verksamhet.

Den landslag, som i Nämndens domar, vid sidan at Uof-

artiklama, åberopas, är konong KristottVrs, h vi I ket bevisar att

denna na sent omsider böljat uttränga Magnns Erikssons. När
en borgare i Nyköping, vid namn Erik Benktsson, inför Nämn-
den tilikännagaf, att hans hustru »Kommit i upt>enbart rykte»

i5r herr Knut Knntsson (Lillie) på ökna, men intet bevis pa

Mt oloHigt förhållande dem emellan kunde töretes, tilläts herr

>) 8e MolUrnj), Bidrag till Syvaarvkrigett Hitl., i Dao»k Hift. Tidtkr.

1881.

F5r Ninmdaat aigill, soin finnes afbildadt i sintet af denna afbandling,

Bfpbar Jöran Pemon 100 mark.
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Knut att enligt 19 kap. Tingmåla-balken sjelr' tolfte gå ed till

bevis tV»r att anklagelsen varit osann, hvilket han ock yorde,

livaivtttT Naninilen >lyste konung.srriil mellan herr Knut och

borgaren, att de icke skulle draira något hat eller någon afund

sig emellan fur denna sak, derigenom de kunde förorsakas att

angripa eller tillfoga hvarannan någon skada till helsa eller

lif» Fogden i Rasbo härad Torkil Bagge dömdes efter 20

kap. Edsörebalken derföre, att han utan skäl låtit sätta presten

i Gamla Upsala, herr Sven, i tornet och låtit honom tillbringa

tre dygn derstädes, ntan föda eller vatten, samt likaledes satt

en bondhustru i stocken ~). 41 kaj», l-.dsörebaikt n al»erupas pa

samnia siitt såsom stiid fr>r diidsdoin <itVt'r fogilen Mart)u;ud

Holst, som af Jöran Perssrtn ankhiL^ades t()r att hafva fur egen

räkning försalt kronospanmal, hvarigeuom bryggning och bak-

ning till flottans behof blifvit försummade Alla dessa an-

förda lagram anträffas i konung Kristoffers landslag. Exempel

finnas på att Nämnden hänsköt mål för närmare utredning till

häradsrätterna.

Såsom konungens rådgifvare fick Nämnden äfven tjenstgOra

i ett utomordentligt fall. Den 9 Juli 1563 lät konungen näm-

ligen jTiran Persson framställa frågan om de s. k. jutegodsen»

d. v. s. de gods och gärdar, som danska adeln egde i Sverige.

Konungen lät säga, att eftersom konung Fredrik utan någon

rättmätig orsak, emot sina egna (och sina sändebuds) ord och

löften, först angripit svenska flottan under Bornholm och der*

efter i trakten af Elfsborg låtit härja, bränna och döda, så

syntes det honom vara skäligt, att han lade beslag på jntames

gods, men han ville först derom höra Närandens mening. Nämn-
den tog då detta ärende i noggrannt öfvervägande och svarade

derpa, att, da man af allt funnit, att det varit konungen af

Danmark, som fitrorsakat krigets utbrott, hvarföre ock rikets

rad samtyckt till att danskarne skulle hallas för Sveriges rikes

»afsagde tiender» och att man skulle tillfoga dem all möjlig

skada, så egde konung Eiik alla skäl, att under kronan lägga

de ifrågavarande gårdarna, såsom förverkade af dem, »som buro

avog sköld» Tolkningen af uttrycket »avog sköld» förefaller

') Uorab. d. 12 Ma» 1563.
*) Ibid. d. 10 Jan! 1562.

Ibid. d. 17 Juni 1568.
fj Ibid. d. 9 Juli 1:>63.
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särdeles e^fiuioinlig, da det ju här gälde danske konungens under-

såtar, som pa ett eller annat sätt kommit i besittniDg af svensk

jord, och icke mindre betecknande &r det, att den eluteatet

livårtiU Nftmnden kom, om rättmtttigbeten i ett sådant förfa-

rtnde af konangen, bygdes på den omstftndiglieten, att det var

de jordegande danskarnes berskare, som bmtit fMen. Men
saken var nu afg.jord och danskarnes gårdar indrogos. För att

härvidlag gå så grundligt tillväga som möjligt, tii-k Rasnms
LudviL'.sson i uppdrag att inlemna fullständiga register pa samt-

liga jutegodsen. Det sätt, hvarpå denne fullg.)orde befallningen,

föranledde Jörau Persson att iDstäroma honom inför Nämnden,
hvanrid han visade, att Rasmas Ludvigsson såsom jntegods upp*

tigit gårdar, som ingalnnda voro det, men deremot nteslntit

verkliga jntegods, och när sedan konongen velat at sine tjenare

npplåta de förverkade gårdarna, hade det händt, att Rasmus
Ladvigsson stält så till, att två personer erhållit ett och samma
gods. Nämnden dömde honom till döden, men konungen gaf

honom nad ^).

Att man friade sig med trovärdige mäns ed förekom icke säl-

lan, och dessa vittnens antal var vanligen tolf eller tjugu. Dock
nöjde man sig stundom med ett mindre antal. Jöran Persson

och herr Knut Knutsson instämde i böijan af år 1562 tvenne

finske adelsmän, Erik Arvidsson (Stålarm) till Grabacka och

Mårten Jönsson till Koriala, derföre att de försummat dels att

infinna sig vid konungens kröning och dels att vara honom följ-

aktige på friaretarden till England. Den förre ursäktade sig

dermed, att han aldrig erhållit någon befallning att tulja med på

re,>an och att, hvad krriningen beträffade, han af sin ryttmästare

blitvit befald att jämte alla öfriga finska ryttare begifva sig till

Reval vid samma tid. Den senare hade ej heller mottagit någon

tillsägelse om att resa till England, utan i konungens kansli er-

hållit pass att begifVa sig tillbaka till Finland kort före krö-

ningen. Begge skulle »med någre adelsmän» svälja sig frie.

För Erik Arvidsson aflades ed af herr Claes Fleming, Åke
Haraldsson (Soo}») och Hans Larsson (Biörnram). Med en viss

misstänksamhet yttras det i slutet af domen: »om denna ed

kan drifvas, liafva de fr>rveikat sitt frälse».

Bekant är, redan torut, huruledes en dräng ifrån Finland,

som på några portar på Norrmalm målat svenska vapnet, de

«) Doaib.'d. 86 April 1567.
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omtvi.stfKi»' trenne kronorna, upp ooh ned, af Nämnden dömdes

til) döden Alldenstund lagen icke bade täukt sig ett sådant

fall, likstäldes den brottslige med den, »som å konang talar det

å heder och ära går!» Likaledes finnes på andra stållen berftt-

tadt om de båda konungens paalunvaktare, lom på ett afindes

ställe lagt trenne käppar i kors och i midten stält en kanna,

en kappe och ett halster, »hvaröfver konungen blef ganska illa

tillfreds, emedan han ej kunde tänka annat än att sådant blif-

vit ditstäldt till att bruka trolldom med». Såsom anstälde i

tjenst vid hofvet »hade de blifvit varnade och vid lifsstraff be-

falde att akta sig för sådana fall, med hvilka de kunde upp-

väcka H. K. M. till några misstankar». Afven de dömdes till

döden, dock ifrågasattes här konungens nåd För ötrigt före-

kommer icke ransakning om trolldom i mer än ett mål, då en

qvinna beskyldes fÖr att hafVa »genom några troUkoner» tagit

lifret af en man *). I brist af bevisning u[>psköts målet, men
förekommer icke vidare i protokollen.

Såsom bevis pa ticb iis rabct ma slutligen nämnas att tvenne

drap skedde »i konuntjens närvaro», hvarmed synes menas incim

konungens borg, da han der var tillstädes. Gerningsmänneu

blefvo uatnrligtvis dömde till döden *),

Ett synnerligen vidsträckt fält f6r Nämndens verksamhet

öppnade sig, då allt ifrån dess stiftelse klagomål började anföras

M Domb. d. 11 Febr. 1.^.
3) Ibid. d. 26 i\ov. 1566.
*) Ibid. d. 10 Febr. 1568.
*) En gfirdsknekt dömdes till stegel och bjal derföre att hftO atspridt omb*

ning, om ntt hau skulle hafra blifvit af kotuingeii befald att, enär intet men
manfolk funnes, »uttaga nigor och qviunor till krigafoik». De Uercfter följMode

orden »hvllket bsn gjort nafrer Sfver belt 88dennaiilMid<*, tolkac af Oeijer, eon
liknlle han der verkstält en dylik utskrifning. Stället är dnnkelt, dock synes oss

som om de anförda orden hafva afseeiide ciulnst der|)& att ryktet der blifvit ut^pridl.

Domb. d. 17 Maj 151*6. — Den Maj s. a. dömde Nämnden en vi»» Berendt von
OrSniBfen att batala ea apal^kald. — Dan 17 Pebr. 1565: Hnatra Anna i lipaala,

eiikri efter Lasse Siiiinns-^nn, anklagade sin sviirinor, Badstiign-Simons hustru, för

att hafra ut««pridt ett rykte, att Lasse Simoiissoii icke varit fader till Annas barn.

hvilket svirmodern gjort för att fä äriva sin son. Som svärmodren icke kunde
förete nlirot bevis uch Näranden »besäg* barnet och fann det -vara ganaka likt

•in farfader», fnrklarnflo'' Annr\ n>;kyldiit. Sina domar inledde Niiirmden med
följande ord: »Den »tormaktigsle, bogburne I-urstes och Herres, Herr Erik den
fjortondes, Sveriges, Gothes och Vendes etc. konungs tillförordnade Nämnd och
iippi H. K. M:ti vigliar bafvaade den dfverata dom, gQra vaterligt o. a. v.
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af penoner, särdeles bland adeln, angående gärdar, som på ett

eller annat sått blifnt dem afhånda. Det blef här icke endast

fråga om sådana gods, som genom Vesterås recess kommit i kro-

ssas ego, eller om dem, som från de adliga slftgtema indragits,

men hvllka med stöd af Arboga artiklar sknlle knnna återMrdas.

Det latiT sig icke göra att inom gränserna för denna vår upp-

sats med nägon utförlighet redogöra Un' denna sak, men, ehuru

ttirst en fullständig framställning af allt, hvad Nämnden härvidlaii

uträttade, kan ådagalägga dess storartade verksamhet i detta

sfiKende, vilja vi med några exempel visa hvilka trassliga ego-

rittsförkållanden konung Eriks tid tog i arf af den föregående,

och som det blef N&mndens nppgift att med Rasmus Ladvigssons

tillhjelp utreda.

Det Iftr näppeligen höra till det ovanliga, att en tronbe-

stiirande furste hälsas med stora framtidsf<irhopj)ningar eller

med .smickrets lofsanger. Att det ena lika litet som det andra

uteblef, da Erik XIV blef Sveriges konung, är en afgjord sak.

Dock fannos nu, liksom ofta vid dylika tillfällen, ej blott de,

flom med misstro blickade framåt, utan äfven de, som kände

med sig sjelfve, att den nya tiden kunde bafva en och annan

rikning ouppgjord med den gamla. Den store konungen, landets

riddare, hade icke alltid varit så nogräknad om sättet, hvarpå

hsn ansåg sig kunna och böra befrämja sitt och sitt rikes gagn

och bästa. Härom vittna de ujtplysningar, som erhöllos, da ko-

nung Kriks Nämnd anstälde sina iiiir^anLMia räfster med konung

Gustafs åtgärder till ökandet af sina och kronans egodelar.

Det ligger en ganska märkvärdig bekännelse i det bref Ja-

kob Tejt i slatet af år 1560, sålunda kort efter tronskiftet och

Monolikt innan han inträdt i konungens Nämnd, aflät till sin

in Jdran Persson Det gälde en fbrbön för en af den afiidne

koDsogens fogdar i Finland, Lars Fordeli. Tejts ord falla så:

•Det är sant, denne Lars hafrer varit oförståndig såsom jag och

andra vederlikar, och tänkt att han skulle ramma kronans bästa,

när han måtte fa och khi j»enningar, gods och egodrlar K. Maj:t.

^'ar käre nadiize herre och atlidm^ konunir, till godo. Men efter

^om var närvarande öfverhet (Gudi lofi) star mera efter ett

kristligt konungsrykte och vill veta och högre akta haldskap och

manskap än annat orättfärdigt gods, som denne Lars, jag och

*) RikMrk. dat. d. 17 Not.
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aiidi*e hafva lajit oss vinn om, derförc gitVes nu mänga tillfälle

att klaga. Meu jag beder att I ville göra väl och hjelpa deuua

fattiga tjenare, — nåden är bättre äu rätten. Hade han ick»

ai mycket beflitat sig om att rikta koniiogen och föröka kronans

inkomst, som han halVer gjort, då hade hans sak statt båttre,

än bon nn står. HafVer han, jag och mina vederlikar wit
galne här till dags, och hnlpit till närande och rappande, vi

vilja näst Guds hjelp förbättra oss och göra bot och bättring».

En reaktion låter sig anas rfdan af dessa rader. Den lät icke

länge vänta i»a sio. Redan i början af 1561 var Nämnden ifrigt

sysselsatt med en räfst af ganska genomgripande ait, hvarigenom

en stor mängd gårdar blef aterstäld till deras rätte egare. Detta

bief ingalunda en följd af de till makten nykomnes begär aU
införa en ny tingens ordning, ej heller af den nytillsatta dom-
stolens ungdomliga if^er att uträtta stora ting, utan helt enkelt

af rättmätigheten i de förorättades anspråk, som icke längre

kunde nedtystas. Det får väl icke anses såsom nåcfon ovanlig

fiirtjenst hos en domstol, att den låter lagen hafva sin 2ang,

men man måste dock gifva erkännande at det sätt, hvarpa do-

inareoa i konungeos Nämnd i dessa fall togo vagskalen om hand.

Den, som skrifver Gustaf Vasas historia, må det tillkomma

att visa huru hans ofta våldsamma regeringsåtgärder hade Sve-

riges återupprättelse till syfte. Den tid vi skildra är det ock

vår pligt att göra all möjlig rättvisa.

Det var hufvudsakliizast under de fThsta aren Nämnden svs-

selsatte sig med dessa undersökninizar. Det synes icke otroligt

att konung Erik velat göra sig adeln förbunden genom att på

detta sätt skipa rätt, dock är å andra sidan bevisligt^ att de ad-

liga förläningama icke af honom i någon nämnvärd grad för-

ökades, utan att tvärtom åtskilliga af de förnämsta bland adeln

nödgats återlemna större eller mindre delar af sina förlänlngar

och 1564 lät Erik anställa sin bekanta räfst om »gods och går-

dar, som frälset och andre rappat fran kyrkor ueli kloster».

Nämndens erren doniViok är nn mera, såsom vi fcirut yttrat,

mycket ofullständig, men deu kompletteras i ifrågavarande fall

af de register Rasmus Ludvigsson förde. Några få exempel må
här anföras.

*) Se H. ForMell, »Sveriges iore hUtorift fr&D Gostaf den FSrtte», 1.

58-69.
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Man hade vetat att berätta, att riludrotset Krister NiUsont

barn år 1463 skänkt gården Brantshanunar i Yassonda socken

i Upland till »de fem sårens» prebenda i Upsala domkyrka.

Rasmns Lndvigsson medgaf dock att det icke fans något derom

ntfardadt gåfvobref, utan »han hade endast funnit en lapp derom

ibland gamla jordal>öok<T». Konung Gustaf hade likväl på den

erunden anammat irarden, men herr (4abriel Kristersson fOxen-

slierna) visade, att han var rätte arfvinge till gården efter sin

fanoors far, herr Johan Slaveka, som innehaft den, och Nämn-
den ddmde derföre att han hade iOO-årif( häfd på densamma

Herr (Gabriels £srmor» fru Märta Johansdotter, hade år 1533 af

sin fränka Malin Hansdotter, som varit gitt med Olof Valram,

köpt gårdarna Ekeby och Östby i Rimbo socken m. fl. (tillsam-

ntns 12). Dessa hade konuni; Gustaf tagit, emedan han ansåg

lig vara i slägt nwd hustrun Malin »etter liennes moder torde

vasen». Ett annat stöd för sin rätt till gårdarna hade konun-

gen tiinnit deri, att nagre b()nder för honom berättat huru som

hustru Malin och hennes syster hustru Cecilia i Noor yttrat, da

Oiof Valram i gamle konnng Kristians tid blef afrättad, att de

icke viste sig ega någon närmare arfiring än konungen. Nämn-
dens dom blef att den ofvan omtalade fttrsäyningen icke på så-

dana grunder knnde eller borde ryggas, hyarfOre äfVen dessa

gårdar tilldömdes herr Gabriel

Riksrådet Axel Nilssons (Banér) harn <zjorde anspråk p.)

4 »ardar. Sommaränge i Viksta socken i Upland, som tillhiirt

deras farfader, riksrådet Nils Eskilsson. Konung Gustaf hade

dock bemäktigat sig dessa gårdar, på den grund, att han »mente»

itt de tillhört Nils Eskilssons broder, öfverlagmannen i Upland,

') D. 18 Iftn 1868 (Rum. Lndv.). Följande Kcnealogi tjcDid* till stöd för

IKaadtnf doa:

Herr KriUer Ai/moh, drotttt

^1

iånt Johan KriMtéTåwn, Fm Kri^ina, g. m. herr Benkt JöoMon till Saleita.

n » '
I

ntrr Erik Johonsåim. Herr Kriittr BenkUson.

t I

Koaang Gustaf I. Herr Btnkt, KrUuruon^ g. m. herrJohan Sia?ekaa dtr Märta.

Herr KritUr BtnktU9»,

!

Herr Gabriel Kri$Uruon.

'j Den 13 Juli 1562 (Rasm. Lndv.)-
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Knut Eskilsson — hvilket var ett misstag. Den Banerska siäg-

ten atertick af Nämnden sina gärdar

Ar 1402 ") gjorde konunc Gnstats morfars farfar, riddaren

Magnus Trottcssoii, j'a sina l)arns i fiirsta ciftet vägnar ett arf-

skifte med deras halfbroder pa mödernet, riddaren Gustat I.eks^

son, rörande de egendomar deras moder Katarina Oiofsdotter

äxft efter sin dotter, Ingrid Leksdotter. Enliizt detta skitte skalle

Gnstaf Leksson behålla åtskilliga gårdar i Upland, Söderman-

land, Vestmanland, Nerike, Öster- och Yestergötland, men afiitå

till sina halfsyskon gården Solvik i Kerrbo focken i Vestman-
land. Efter nn sålunda nämnda gård Solvik var barnens mö-
derne, tillföll den, sedan de aflidit barnlöse, deras halfbror på
mödernet, Gnstaf Leksson, och icke deras halfbror på Ademet,
Karl Magnusson, konung Gustaf^ morfars far. Konnng Gustaf

^hade icke dess mindre (1558) tauit gården i besittning, men af

Nämnden tilldiinnlcs den nu"') riddaren .hiran Finko, som visade

att garden tillhört hans hustru »i sjette mans häfd»

') Deu 13 Mttj 15H2 (Rasui. Ludv.):

Egkil Isaktsom, lagman { UpUnd.

Knut EMUsoH, lagnian i Uplaod.

Pra Dorotea, g. m. KrUter Jokannson.

I

Hoatm Brita, ft. m. Mnt» Perston i Up^nln.

») Se Svenskt fr. 1401. X. i:W,

') Den 1 Mars 1'>U1 Jinsm. Ludv.j

*) Katarinii iilofmifr;

g. 1 m. J>1 OfradisoH
(a( VttluDgq »Ugten) ; 3
m. Magntit TnUtuon.

I

SUå EtkiUson til) Djanholm.
I

Axel yilt$on.

(hutof Bamér.

Maffittu 7)ruUeaMH (af

BkaaUgten): g. 1 m,Sat Ot^f

1. I 1.

Ingrid
Utidtr.

Uam* vii^MM (ToCt).

1.

(iutiat /^iii\oii: XII.

K<it Erenijish »iltr (af I

1 Uammersta Hlu»ncnt,
COkacft. Grr</rit lUtigtå'i

I
ton (Blå). I

<ffr (Ulå>. g. m. Matti
6dgUktÉ9H (Lilja).

Ofvjftr* JåattttM.

2.

Märta

Jtr.

3.

/rar Ortgrrt
Magntf-

Karl

I

Kat. Uatudtr; g. (äyi Brita g.m. Foli» GregensM,
m. Otof Piermn. Hamt-

(Ornfot).
I

dtr.

Magd, Olqfidtr;

g» m. JOra» Fimte,
Erik FcIktuoH;

IrUea af modieo.

L^iyi i^uu Ly GoOgl
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Biskop Hans Brask hade af Erik Perssons på Malma franka

tillbytt sig 2 gårdar Skattna i Kallersta socken i Östergötland,

i st f. Lhiköpings domkyrkas jord i Valla by. Dessa två går-

dar tog konong Gustaf i sakfall efter biskopen, oeh domkyrkans

f. d. jurd i Valla indrogs till kronan, men som konungen på
detta sfttt kommit i besittning af »begge partema», tillerkände

Niiuiinl«'n Krik Persson ratt till de förstnäiniula båda gårdarna

Mellan tre och fyra hundra L'ardar blefvo pa detta sätt

toreraal för Nämndens rättskipning. Detta antal synes väl icke

synnerligen stort, ifall man Jämfur det med t. ex. de adliga för-

iäningar, konung Gostaf utdelade, men onekligen sprider denna

Xftmndens räfst ett mycket egendomligt Ijns öf^er Gnatafo sått

att afgSra frågor om eganderåtten

Sedan Ht rtig Johan efter sitt frieri till prinsessan Kata-

rina kommit i ett allt vänskapligare förhallande till konungen

i Polen, var det icke att förmoda, att Erik länge skulle kunna

återhålla utbrottet af sina aldrig kufvade misstankar mot sin

broder. Det såg i början ut, som om hertigen förmått att i nå-

gon mån blidka Eriks fiendtliga sinnelag mot Polen och åtmin-

stone för tilU&llet sätta en gräns för de då pågående fiendtlig-

hetema I Lifland. Konungen lät nämligen (våren 1562) »för sin

kire broders, den högbome fiirste oeh herre, herr Johans flitiga

och kärliga fiirhöns skuld», tillskrifva konungen i Polen löfte om
!^tillestand intill midsommar, men knappast hade Johans sekre-

teran- afrest med detta bref, förrän Erik, dertill föranledd af

nyss inrraiiLMia underrättelser om Claes Kristerssons (Horn) på-

började belägring af Pemau, och i full öfverensstämmelse med
m yanliga oefterrättlighet i afseende på ntfärdade löften och

befallningar, afsände Nils Stnre till Finland med nppdrag att

i5ka genom fintlig list åter komma i besittning af konungens

bref och derpå anbefalla Horn att med all kraft fortsätta be-

lägringen ') Det penningeunderstöd hertigen lemnat konungen

M Den 6 Mars
Störstn delen iif des^n eSrdar voro adeln tillhöriirn. Det iir utt luippag

och förmoda att Naniodens dombok cnart blifver i tryck utgifveu, och torde då en
fallttivdiK tabell I det» till tdeln oeh andre IterdSmde gods, appritltd efter

Rxmoi Ladviftssons register, »&$oin kompletterande donbokeD, bliffft deilMailia
bifogad; vi halva derföre innkriinkt oss till de anförda exemplen.

Inslraklioueo för HiU Sture år tryckt i Uandl. rör. Skaod. Uist. IX, Ö6 o. fif.

St tidara Aaoenkedt, Graadläggo. af Sv. Tildet i Livland 1668—1668, tid. 60 o. IT.
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i Polen och slutliizpii hans giftermål, hvilket han, enligt Eriks

ord, fullbordat »bade sig sjelf och riket till förderf», föranledde

konungen till det beslut, att genom Jöran Persson anklaga honom

inför ständerna, och då Johan å sin sida sammankallade den finska

menigheten till Abo och der framlade icke mindre svåra beskyll-

ningar mot konungen, var signalen gifVen till den brOdrastrid, om
hvilken några af de mörkaste bladen i Sveriges historia veta att

förtälja. Länge (ii<'>jde det icke törriin Iiertitien var Eriks fånge.

Redan under \aren 1563 började Joran Persson att L'enom

sina spioner uppspåra liertigens anhänirare såväl i som utom

Sverige. Den iWrste af dem, hvilka blefvo af Jöran Persson

instämde inför Nämnden, var Johan Bertilsson \), af honom

anklagad för att hafva med spotska ord och hånfullt tal

emot konungen förolämpat hans höghet och kungliga vfirdig-

het. Hans brott var att han »sagt sig veta den, som H. K.

M:t8 nftrförvandt vore, den der sökte efter H. K. M:ts lit

oeh vältard, oeh som skull»' innan miclielsmessan l)etlita silf

att hafva Sveriges rike inne ^ Dessa ord, intVLrade af tvenuf

vittnen, voro nog tor att brinjza honom om halsen. Han insac

helt visst att det skulle tjeua till intet att söka forsvara sig, ty

de enda ord, som under ransakningen undföllo honom, voro:

»Gud förlåte hertig Johan, som mig hafver detta kommit uppå».

— Detta är allt hvad Nämndens protokoll hafva att berätta om
denna ransakning. Från annat håll omtalas huru den anklagade

medelst tortyr tvingades att svara ja till alla de anklaiielsepankter.

som framstå Ides, hvilka han dock ater i dödsstunden förnekade,

då han pa Sr>dermalm lades pa 5 stegel *).

Bland hertigens anh;inL'are följde dernäst i ordningen Nil>

Birgersson, hvilken anklaL^ades likaledes af Jöran Persson, för

att hafva tillrådt hertig Johan, då denne utan konungens vetskap

och tillstånd afrest till Danzig, att trots det förbud från konun-

gen, som der mötte honom, fortsätta sin tilltänkta resa till Polen

samt att undsätta den polske konungen med 35,000 daler, hvar-

igenom denne blif^it stärkt i sitt onda förehafvande emot Sve-

') Donib. (I. 14 April l^)C>']. Han har ansetts tillhöra tlagten nä»teflko,

men scnart* förfnttiire bentrida detta och oppgifTft honom vara ton af Btrti:

HdkttuasoQ älun)( ( Botuaasson).

*) Oin, Briehi d«n XIV Chrdnika, tid. 26.
*) Dotnb. d. 21 Maj n. S Det var dcnnci sard »r i Småland orh i PjörnehonC

•om, sfnotn (ifv 111 hlifvit niiinndt, af kunuiizeo tillilt-iades liatH anklnifare. Allt hrad

hao egde i Fijilaud apptecknades och hans g^td i Ujörneborg invcuterades af Lar»

Miohelaaon i Åbo, som derom redogjorde för J. P. t bref af * » 1A64. (EL «.).
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riä;es rike. Dessutom liade han vistats na jon tid i Livlaiid o^-h

•ler tomuiumit mycket, som kunde lända K. M. och riket till

skada, men fT»rteirat det, samt derstädes ätVen stält sin i tiendens

led vid belagriogen af åtskilliga slott *och fösten. Till de sist-

oimnda anklagelserna kunde han icke neka, men sade sig aldrig

hifVa gifvit Johan några råd i afseende på hans polska resa.

Ximnden förklarade dock för en afgjord sak att han varit »sna-

nist satzdt brukad i alla Hans Nads secreta snker», hvartore hans

hiifvud tVdl. Sainnia odr torde liatVa (hMl>liat ätV»'n »mi annan af

hertiiM^ns tji iiare, vid namn Lass<' Mi<-lieLsson, livilk«Mi r>f\ iTuatt

till honom i stället för att svärja konungen trohetsed och derefter

i Livland uppträ dt emot konungen

Profossen i Dalarne Marqvard Olsson (Stiernhjelm) i Knifve

instämde derefter fogden i Bergslagen Anders ThorbjÖrnsson, hvil-

ken uppgafs hafva skrifvit ett bref till hertigen, ehuru dess innehåll

ar #)ekant. Detta var en tillräcklig anledning att uppväcka

misstankar, hvarförc han fördes såsom fånge till Stockholm, men
dristade si<i att untit-r tänh^n yttia att "h<'rti<z .lolians fogde

r»rdes tän^sli'_' ut, men skulh' komma som i*n gndve upjt igi-n,

men profoss«ni skulle komma i galgen». Han hade vidare kallat

Marqvards befattning »ett bödels-regemente», tilläiruande att det

vore »illa försedt, då ett sådant n^gemente kunde komma öfVer

Lan^heden» En annan af hertigens folk, Hans Skotte, hade

pa Abo slott tillfrågat en länsman ifrån Norra Finland, med
hvilkendera han ämnade hålla, i fall konungen och hertigen kommo
i strid ukmI hvarandra, och då donne at^if^i^ d^t lojala svaret:

»Med den som kronan bär», hndr han invändt: »du, såsom ock

flera, l)ör hälla nit^d d<'n, som irmm »jpr» o. s. v. N;imnd»'n

behöfde icke länge öfverlägga fur att döma desse bada »förrä-

dare» från lifvet.

Dessa 5 dödsdomar voro förebud till hvad som snart komma
»kulle, da hertig Johan måste öfverlemna sig sjelf på nåd och

onåd i sin kunglige broders händer.

Den 12 Augusti nödgades hertigen nppgifVa Åbo slott och

kort derefter f^^rdes han och hans furstinna i>a ett af konungens

lartyg till Stockholm. Da de ankommu till Vaxholm, möttes

Domb. d. 17 Jnoi. Lasse Michelsson skref till J. P:s hustru (» , 1563)
Med bcpiraii om hennes förbön, att han uiStte fl lindriag i sitt (angelsB och blifva

•iwiad tiil lifvet. (R. a.).

Domb. d. 28 Juui.

*) Domb. d. 81 Joli n. I. Vid dette tOlfalle otg)ordet Nimoden af 15 personnr.

m»L TUskrifi 1881. 23
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de af nägre liland konungens tVirtronnt' mulcr anf<»rande af deu

j»rrson, .soni utan tvitV»'l var den l;iin|diL'astt» fr>r ett dylikt upp-

drag. Det var .loran J^crsson, som liär torde ordet, uoh oni (ii ii

uppteckning af hans tal till hertigen vid detta tillfiille, som blif-

vit i en afskrift af sone ns krruiika l»evarad far tiiierkänna»

trovärdighet, hvarpå vi icke bafva skäl att tvifla, om ock orda-

lagen blifvit något förändrade, synes det att han med ett visst

behag fallgjort det iij>|)drag, som var egnadt att i flera hnndra

personers närvaro ådagalägga konnngagunstlin^ens stolta myndig-

het gentemot den fangne hertigens vanmakt. Konungen sjelf hade

vid denna tid afrest till krigsvkad» platsen, öfvertygad nni att lians

egen niirvan» der^täd(^s kriildes. .Iiiran Persson kuiidn >al(Ml»'>

anse sig nu tdreträda konuugeus egen person, sa mycket mera,

som han utgjorde en af de personer, hvilka konungen gifvit \

uppdrag att under hans frånvaro föra befälet på Stockholms

slott och för hvilka den ofvan omtalade instruktionen sedemera

utfärdades. Hufvudsumman af hans anklagelsetal mot hertigen

var, att denne redan under fadrens regering inlåtit sig i förtro-

liga underhandlingar med livliindarne och sedermera, da staden

Reval lM'<j;iril<' skydd af svenska kronan, fiuradt >ina planer att

soka utbyta sitt finska hertiudr.nic «'inot någon niMt>\ arandi- del

af Livland, för att sålunda undandraga sig drt svenska väldet.

För att sä myeket lättare vinna detta mal hade hertigen knutit

förbindelser med konungen i Polen och till och med understödt

denne Sveriges fiende med penningar, utan att vilja lyssna till

konung Eriks mångfaldiga skrifS'el8er rörande detta ämne. Då
hertigen vidare låtit invånarne i sitt liirstendome svärja sig

trohetsed, befjistat Abo slott och vägrat ;itt i»a konungens be-

fallning hos lionom instiilla sit', bad»' han dcrigenom blitVit or-

sak till mycken blodsutLijutfIs»' oeh sålunda väl torskylt den d(»iu.

konung och ständer låtit honom öfverga, o. s. v. Derefter stiUd»'

Jöran Persson sina ord till den kringstaeude menigheten, siigandt-

att denna icke borde finna det sällsamt att se en furste fängslad,

som brutit den ed han svurit sin konung.

Hvilket intryck detta tal gjorde på hertigen låterJdran Persson

ganska tydligt förstå i den iai)]iort öfver förloppet, som han till

konungen (tfversände, der det heter, att hertigen »det med ingen ringa

') 1 Tegels tryckta histuria ooi k^uuug Erik ar detta tal uteslutet, men
aoföra* af Celiiot efter en af hoDom (dd. 144) aogifVen handekrift af eaana
bietoria.
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bosviiriim höra ville». Hertiuen traiiadi' oin konun2en l»etalt. att han

2^•I1ast skulle aflitVas, mr-n tick harpa intet annat svar af J<")ran

Persson, ;in att han noi; skulle deroni hlifva i sin tid underriittad,

men uu tillkom det icke honom att fråga, utan endast att svara

på de franistäida ånklagelsepanktema, samt att erkänna sig och

alla sina tjenare såsom konungens fångar. Vacklande och nt-

trOttad, så att han var n&ra att sjunka ned framför sin ankla-

gare, gjorde hertigen den äskade afbönen, hvarefter han under-

rättades om att konnn^n utsett Gripsholm till hans föryaringsort.

Hans turstiiinns hallniiis vid detta tillfälle är Itekant. Sedan

.l'>ran Pi-rssnn läst inskriften i hennes rinu, atf<»rdrade lian her-

tiijtni dess signet, hvilket han lät försegla Detta skedde den

29 Augusti. Dagen tÖrut liade konung Eriks kammarjuukare

Ciaade Collart ankommit till Stockholm, medförande konungens

befallningar rörande hertigens behandling. I öfverensst&mmelse

dermed förordnades af Jöran Persson och ståthållame herr Claes

Fleming och Mats Törne att med 100 knektar bevaka hertigen

»såsom K. M:ts och rikets arsfaste fiende». Till sällskap erhöll

Johan en page och hans heitiginna en »jungfru» och en tjena-

rinna, hvilka aldriir tillätos h-nina dem, utan hidlos under saninia

noggranna tillsyn. Hertigens iifrige tjenare insattes i tanijelse

pa Stockholms slott, Nämnden snart afgjorde deras öde; de

atländingar, nämligen tyskar, polackar och italienare, som varit

i hans följe, blefvo skickade till andra orter under säkert förvar,

och fruntimren fördes till Eskilstuna. Alla dyrbarheter, som
hertigen och hans följeslagare medförde, blefiro uppförda till

Stockholms slott, att der ftJrvaras *), Jöran Persson uppgifver

i nyssnämnda rapport, att ett rykte hlifvit utspridt (im att her-

tigens tangslande en(last varit »ett spt'L'»'lfäktande)) och att han

undkommit till Polen. För att hetaga folket denna fiirestä Ilning,

lät Jöran Persson hononi vid tarden in i Mälaren genom Söder-

ström, sitta på däcket af fartyget, »så att hvar man kunde se

honom». Det fanns dock äfven en annan orsak härtill, som
Jöran Persson förtiger. Bergen på Södermalm voro fÖr tillfället

') Se Werwing: Sigismunds och Carl IX:s liistorier, sid. 7 not r.

Ryktet om des8a skatters förvaringsort utspred sig snart ocb lockade en
peritdekare vid namn Jakob, frtn Sebaflhanten. alt Uittra Sfver tlottotafcet oeh
öppua dörren till »kiatesalen». Han bort«ta] derifrSn följande saker, tillhörig» ber^
tigens "ckreterare Miirft-n Harsfeld: tvÄ siifverstop, en jilfverdngert. en svnrt

kjortel af sidenatlaitk. en lifkjortel af damask, en tlöjels-krage, ett par iiruiar al

tidcnatU«lc, en flöjeUboaad ocb en flojelimfiMa. Nämnden dömde bonom t^U gal»
«en (d. 17 Han 1564).
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prydda med kropparna af hertigens redan aflifyade tjenare, hvil-

kas ksyn han ansac böra stämma hcrtifxpn till (idmjukhet.

IIia'tii; Johans tanL^^nskap pa Gripsliolm anledniu^ till

en särdeles lilli^ skrittvexling mellan konungen och Jöran Pers-

son. Kort efter hertigens ankomst dit skref Jöran Persson till

sin herre, att han ämnade begifVa sig till Gripsholm, dels för

att med egna ögon öfrertyga sig om att ingen f&rsnmlighet egde

mm vid bevakningen, och dels &fven för att ondersöka huravida

icke möjligen hertigen lyckats föra med sig några »klenodien», med
hvilka han »till ftfVentyrs knnde sig tillköpa och tfllocka någre löse

bofvar, som mera akta en liiiija ejiennytta än iira oi h redlishet». ^)

Anledning till en misstanke i detta atsecnde hade LMtVits der-

igenom, att da J<»ran Pei.ssun och lierr Hans Chu'ssun töretogo

sie att i Stockholm visitera den proviantbat, som konungen till-

latit hertigen att ifrån Abo medföra, anträffade de midt ibland

allehanda födoämnen äfVen några »slemma kistor, dem maa för

intet annat än fetalie heller andra sådana akta knnde», men
hvilka J>efnnno8 innehålla både gnid och klenoder och äfven her-
tigens hemliga kanslihandlingar. Det röjes en viss skrytsamhet

i den berättelse, hvari Jöran Persson gaf konunuen tillkänna,

hurnledes hans vaksamma öga denna gansi herrttVat liertigen

medel »att praktisera och stämpla emot konungen allt det, som
ondt är». Också behagade Jöran Perssons matt och steg konun-
gen synnerligen väl. lian be fa Ide denne sin trogne Renare att

ytterligare undersöka alla de saker^ som transporterats på den
nämnda proviantfarkosten, och att upprätta fullständiga förteck-

ningar på alla dyrbarheter hertigen medfört samt en särskild

förteckning på hvad som var hertiginnan tillhörigt. Allt forgyldt

siltver, som deribland kunde finnas, blef levereradt till »guld-

skrädarne»^ ofh sedermera, likasom allt oförgyldt siltVer, afleni-

nadt till mvntet fiir att sias till mvnt för krigsfolkets bcliof. Till

bevakningens Itirstärkande afsände konungen ytterligare herr Måns
Svensson (Somme) till Vesterby, Jakob Tejt och Erik Finne för

hvilka han den 21 Sept. utfärdade särskild instruktion, hvilken

de måste förbinda sig att vid lifsstraff på det noggrannaste iakt-

taga. Hertigen tilläts icke att gå ut. Hvart han gick inom
slottsrummen skulle han åtföljas af nödigt antal knektar, endast

i hans enskilda kammare fick han vara allena. Med sina väk-

>) Handl. tåt. Skaod. Hist. Ill, 81.

*) Konoiigeiii bref tUl Jöran Penion, dat. Jönköping dan 18 Sept. 1563.
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tare fick han icke samtala, utan särskilde budbärare voro ut-

sedde, liTilka egde att med honom meddela sig. Hyarken honom,

hans hertiginna eller någon af deras trenne tjenare var det tillåtet

att skritVu eller mottaga i)ret". Anlände några laef till dem,

skulle de genast öfverleninas till konungen. T herti<:ens namn

lät konungen skritVa bref till konungen i Polen, hvilka väktarne

«kaile tvinga hertigen att egenhändigt anderskrifva. Hertiginnans

fångenskap var mildare, ty henne tilläts att med sin fataliga

oppyaktning promenera i trädgärden, dock alltid åtföljd af rakt,

som skulle »fliteligen tillse att hvarken hon eller hennes sällskap

måtte fä tala med någon menniska, antingen med Kongl. Maj:ts

kära systrar, de högborna fröknar, eller någon annan»>.

I afseende ]ta de furstliges underhall lade konungen högsta

vigt vid att de matte »med mat och o! fiirstligen och tillbörligen

blifva hållne», likasom de kungliga prinsessorna. Fogdarne i de

härader, som lågo änder Oripsholms slott, blefvo derfbre anbefalde

att till slottet aflemna hela den årliga räntan i spanmål och

fetalier. Om någon försumlighet yppades i afseende på dessa

konungens befallningar, blef den allvarligt bestraffad. I böljan af

följande år ^) fann Jöran Persson anledning att för Nämnden
instämma fogden på Gripsholm, Kristoffer Persson, derföre att

denne »fi^Tingat K. M:ts hiighet, namn och dignitet särdeles

derigenom att, ehuru K. M. hefalt att hertitr Johan och i syn-

nerhet hans furstinna skulle blifva nodtorfteligen underhållna

i sin fångenskap, hade dock annorlunda skett, så att de, som

der i slottet hafva varit, några veckor äro-gångne till vatten-

kannan»; äfVen hade han låtit de målningar och löfverk, som
voro i de kungliga rnmmen, förderfvas af röta. Nämnden dömde
honom härför att ligga i tornet vid vatten och bröd, så länge

K. M. befalde, samt att ersätta den skada han genom sin för-

sumlighet vallat.

Enligt den franske gesamlten i K()penhamn Dancays berät-

telse *) gjorde Jöran Persson hertigen och hans gemål »loutsäg-

Hgt mycket ondt» och var-det han, som nekade dem deras dag-

liga bröd. »Jag har fått veta detta», tillägger Dan^y, »af de

personer, som hjelpte dem i deras elände». På ett annat ställe

yttrar han, att Jöran Persson »genoro falska rapporter gjorde her-

tigen af Finland allt mera misstänkt och förhatlig |Ör konungen.»

') Den 27 Fcbrnari 1564.

') Diicoari de li prite da roj de Soedee. ACikr. i R. a.

Digitized by Googie



340 OABL 8ILFTKB8T0LPS.

Då Jöran Persson ankom till Gripsholm, fann han att den

anbefalda strängheten vid hertigens bevakande icke blifnt iakt-

tagen, hvarföre Claes Fleming och Mats Törne fingo uppbära

hårda ord. Hertigen vistades nämligen då »uti det stora torn

ofVanpa Kanslioto och da J<)ran Persson ingick i det at her-

tigen utsethla rummet »\ lilla tornet, nn-llan Astraet-salen orh

Stora Borgest u<:an)), helans halfva goItVet der hafva sjunkit ner,

så att man deritran kumie komma ner i källaren. Huravida

detta var g^jordt med mennisko-hand var enligt Jöran Perssons

tanke icke lätt att se men i sin rapport härom till konungen

säger han, att han nog sknlle snart blifva derom underrättad^

»förty jag hafver mine kunskapare derpå ute» Genom fön-

stergallren kunde en karl krypa nt. Jöran Persson lät genast

murare och handtverkare sätta detta tangelserum i btand och

tillmura den diirr, som ledde ut till )jAstract-salen».

Under det han var dermed sysselsatt, kom det ena budet

etter det andra trän hertigen, som önskade tala med honom.

Jöran Persson svarnde, att han ej kommit för att besöka her-

tigea och ej heller hade något att säga honom, men då hertigen

slutligen påstod sig hafva något att tillkännagifva, som angick

K. M:t och hela Sveriges rike, besökte Jöran Persson honom,,

dock icke ensam, utan i sällskap med Fleming, Törne och Rasmas
Ludvigsson. Med den hantulla stolthet Jöran Persson häl' visade

') Numl, k)rk- eller teatcrtornet.

Det skickf hvari detta bref skfldrar det s. k. alOla tornet*, fSnmleddet-
fiiikerligeu Jeraf att byggnaden och iordningstiiihtidcf invilndigt nf tornet aldrig

biifvit fullbordade, och ingalunda dcraf att detäamina af ålder hunnit förfalla»

hrilket senare nfven derföre vore urimligt, att tornet i ingen händelse då kunde
vart Eldrc än 20 Ir. Slottet! fyra torn benamnaf nämligen i 1562 åra rftkonaka»
|)er for Gripsholnj: Konimrj Krikn torv, ffertij Johans torn. Hertig \fagni tor»
och Gustaf Olofssons [^Stenbocks) torn. lläraf syuea, att de båda först näinuda
tornen ieke erhållit eioa namn deraf att de tjenat som filngelaer tt de båda pcr-

loner, efter hvilka de hNfvit oppkallade, utan att konung Gustaf gifvit dem namn
efter ?inii djivarande trenne söner orh sin svSger Gustaf Olofsson. Att denna
heder vederfarits svågern, tyder på att Damngifvandet af tornen antagligen skett

forr &n nigon af de yngre aSneme blifrit född, allnnda vid pan 1542. Sknlle
Tt T&ga en gissuini: hvilka af tornen buro det ena eller andra namnet, torde

tornens olika storlek böra vara den antaulitraste Icdnintjfii härvid och i följd hrirsf

Kyrk- eller Teater- tornet, «å6oin det största, hafva beuawuts kung (hertig) Erik»
tom, Kloek- eller Griptornet hertig Johana, Vasatomet hertig Magni, och det
minsta, eller det «Ldtrmera i^. k. Fängelse- eller Konung Eriks torn linfrn be*
niimiits Gustaf Ulotitsons. rtaii tvifvel iir dit detta sistnnninda torn, som först

år i50*J bief till sin yttre byggnad fuUbordadt och bvartill, euligt detta Srs riiken-

akaper, ttgingo 14.680 tegel, 1099 lus griften och 31 laater kalk. Det tknlle
i!a också vara detta torn, hvarom JÖrau Persson i sitt nyti anförån bref talar»

(Meddeladt af fram), aktuarien, grefve A. T. G. Oxf n.stierna).

L\una ru|>|ort ur trvckt i liandl. rör. i)kand. iiist. Ill, SG.
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emot hertigen, stämmer icke väl öfverens den nppenbara feghet

ban på samma gång lade i dagen. Då hertigen önskade att få

tala med honom afeides, vågade han icke skilja sig iirån sitt

sftllskap, emedan, såsom han sade, »han icke fulleligen viste hvad

liertig^-n liailf med honom i sinnet». Hertigen klagade da öiver

alt hertitiinuans katolske jncsttT icke Hngo Itesöka dem, hvilket

Juran Persson sade liafva skett till lians etjet bästa, ocli da

hertigen vidare för Jiiran Persson uttryckte siu sorg (ifver att

man skiljt hnns (natarliga) barn ^) ifrån honom, hade denne

genast det hjertlösa svaret till hands, att detta skett endast af

omtanka f6r hertigens eget bästa, »emedan han ntaf sina barn

intet annat hade än oro». Då det mm hertigen nn bebodde

var så beläget, att han knnde se hvilka personer, som anl&nde

till slottet, och ibland dem äfven hlitVit varse Jciran Perssons

hustru, som attöljd»^ sin man på denna tard, sände ln'rti«ren och

hans Liemal henne hvardera en Lnildkedja, med bön att hon

• derfure ville anskatla linnekläder at barnen. Jöran Persson

tog dessa båda kedjor, emedan, såsom han till konnngen yttrade,

han väl viste, att de icke tillhörde hertigen ntan konnngen, men
hemstälde på samma gång nnderdånigst till K. M:ts behag, hnm-
vida han icke skulle vilja tillåta det äkta paret att behålla dem.

Den vigtigaste angelägenhet hertigen hade att meddela Jö-

ran Persson vid detta bes()k, synes hafva varit torespeglingar om
att uenom hertigens bemedling en tordelaktifj tVcd skulle kunna

erhållas med l*olen, hvarom han önskade att konunL't n matte

biifva underrättad, skjutande i annat fall skulden härtor pa

Joran Persson. Såsom ett ytterligare bevis pcå sin vaksamhet

hade denne na äfren tillfredsställelsen att fa till konungen öfver-

Bloda tvenne bref till det fångna fursteparet ifrån prinsessan

Cecilia, hvilka han lyckats uppsnappa. Till tack för allt detta

erhöll han af konungen det vitsord, att han »uti allt troligen och

v&l handlat och bevist sig som en ärlig karl», jämte tiirsäkran

om konungens gunst och nad. Konungen bctalde honom att ofta

tornya sina besök pa Gripsludm samt att gifva liertigen tillå-

telse att skrifva till ktmunL^en aniraende de polska angelägenhe-

terna, såsom han hade begärt, ehuru konungen sade sig tt^rstå,

') Uå hertig Jobniis uldtita bara med hertigiuoan var Isabella, fudd 15t)4.

Mh deo odtterade fkrifTelte från JSniii Penion till koDnngen, hytrnr ofvanttlendtt

•kQdriQg är herotad, tydligen härleder sig frln slutet af Sept. 1563, kan hertigen

icke hafva åsyftat n^gra andra b.int an han? naturliga, Julius, Lucretia och Sotia

GjUeobjelm. (Se Haod]. rör. äkand. Hiat. Ill, 90, not).
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att brofven endast ^kullo komina att i(»ra hans enskilda förhål-

landen. 1 tall hertigen ville skritt litzen aiträda de slott, hao inne-

hade i Livlaod, samt godvilligt underskrifva de af konungen före-

lagda, ofvan omnämnda brefven till konungen af Polen, bvilka

synas hafva handlat om Johans tillfångatagande, ber&ttigade

konungen Jöran Persson att åt honom &fVen upplåta den s. k«

»Astract-saleni», hvilken gränsade till det mm, hvari hertigen

fått hefallning att vistas. Först i November månad lyckades

det .b »I an Persson oeli herr lians Claesson att lorma hertigen

att underskrifva orli atl^mna dessa bref. Jiiran Persson l^egag-

nade sig af tillfället att, på samma gang han meddelade konun-

gen den angenäma underrättelsen härom, utbi dja si^ tillstånd

att * få anamma de böcker, som anträffats bland hertigens till-

hörigheter, hvilket äfven beviljades, dock med förbehåll att Johan

först skulle deribland fa utvälja dem, hvilka kan önskade att

för egen räkning behålla.

Medan tanizels«'t pa Gripshoim iordningstäldes ät hertig Johan

oeh hans gemål, haiK* hans tani.Mie tjcnare och anhänaare er-

hållit sin dom. Med dem biet' processen icke synnerli^ien lång-

varig. Den l:a 8e}jtember, således endast nai^ra fa dagar efter

Johans ankomst till Sverige, blefvo de framtörde infor Nämnden,

hvilken då sammanträdt på rådhuset i Stockholm. Att Jöran

Persson dröjde någon tid, innan han stälde i ordning hertigens

fängelse på Gripsholm, härledde sig utan tvifvel deraf, att han yar

upptagen af anklagelserna mot desse män, som »fört avog sköld

mot fäderneslandet, da de gjort gemensam sak med konungens

broder, rikets hätske och luvuste tiende». Nämnden var denna

ganc talrik. Utom de vanliga bisittarnt' C ltmrt Hansson, Bla-

siuö Olsson m. fl. märktes der nu äfven herr Dionysius Beurreus,

herr Sten Svantesson (Sture), herr Olof Gustafsson (Stenbock),

heri: Nils Krumme, Rasmus Ludvigsson och andre. Sålunda

hade Jöran Persson, — ty nog var det väl han, som under ko-

nungens frånvaro ledde det hela — förstått att föra tillsammans

någre betydande män af adeln, och derjämte ett icke ringa antal

ofrälse. Det var också en princip-fraga af högsta vigt, som nu

tVirehades. Hertig Johan satt tanL'en i (ifverensstämmelse med
stiindernas dom. Kund** man nu ätven bringa det derhän, att

hans anhängare i nanon större skala bragtes om halsen, sä borde

väl till en början all fara från detta fruktade hall vara lyckli-

gen undanröjd, på samma gång som de lifdömdes betydliga antal
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aasågB icke böra lenna plats för några tvifvel om vidden af deras

brott, men i stället på ett verksamt s&tt varna för efterföljd.

Bår var sålnnda. ett passande tillfölle för Jöran Persson att

tillftmpa sin blodiga statskonst. Några år senare, då ställnin-
'

gen i landet taeit en förändrad gestalt, hördes lian, vid åsynen af de

mot Stockhuhn anta^^ande hertigarnes tiendtliga härsniakt, turebra

sin konung att icke hafva följt hans rad att för alltid göra sig qvitt

sin upproriske broder, da han en gang lyckats få honom i sitt

våld. Det berättas att Erik då erkänt, att Jöran Perssons blick

förmått att tränga djupare in i hans framtida öde än hans egen,

och att han uttryckt sin ånger öfver att icke den gången hafra

lyssnat till sin hänsynslöse rådgifvare. Det nämnda rådet står

i det tydligaste sammanhang med det sätt, hvarpå Jöran Pers-

son, under konungens tranvaro, siikte att genom dessa rausak-

nin^^ar befästa sin herskares tron. En jämförelse mellan Jöran

Fefjison och konungen erbjuder sig sålunda här. A ena sidan

«tar den skarpsynte statsmannen, som ansåg alla medel tillåt*

li^a, hvilka kunde befrämja konungens makt och medföra seger

öf?er hans fiender, och derföre, utan ett ögonblicks betänkande,

ifrade för en skräckregering, såsom den genaste vägen till detta

mål. Samhällets enskilda medlemmar, höge eller låge, betydde

föga i denna statskonst. Vanan att se blodströmmar flyta sam-

verkade med ett af naturen mot alla niensklign kiinslor beväp-

nadt sinnelag, och bragte det derliän, att det bir lian> samtid

lättfattliL^a systemet blef lM>iiniiriiislt)st tillämpadt. A andra

sidan bildar häremot konungens ständiL^t vacklande och obeslut-

samma karaktär en motsats, som skulle hafva blifvit änna skar-

pare, i fall icke en medfödd och af psykiska förhållanden ut-

vecklad misstro, parad med oförmåga att hålla fast vid en gång

&ttade beslut, fört honom i armarna på den gunstling, hvars trohet

Ofb öfverlägsenhet i många afseenden han måste hafva insett och

erkänt. Utan att vackla gick Jöran Persson mot sitt mal att

utrota dem, som man b»4ei'knade såsom Eriks inliemske ticiidfr.

under det att denne endast stälde till oreda i krigsföretagen mot

de yttre fienderna. Den krönte teckentydarens vankelmod sticker

bjert af mot den obevekliga och oemotståndliga kraften hos den

djerive, in i framtiden blickande inqvisitom vid hans sida, och

vist är, att hos den senare fans en handlingamas följdriktighet,

iom, om den icke i lika mått saknats hos hans herskare, hade

kunnat snart nog bringa till verklighet de planer om ett ur
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stridstomlet räddadt, starkt och tryggadt vasa-välde, hvilka de

båda med lika itVer men med olika kraft omfattade.

I korthet vilja vi appräkna några af de nu anklagade och

deras brott.

Claes Andersson hade i det längsta visat sig trofast mot

iiertigen och talt sådana ord, som att »K. M:t ickp skulle vara

tjenliL' till Jitt l';ira kioDan i Sverige, utan viste han väl en

annan, som därtill vorr ski<'kii'iare, oeh ville gerna vara den,

som skulle taga krouau lian konungens hutvud uch sätta deo

på liertigens»;

Nils Skälm »hade sig uti lika måtto förhållit med ord och

gemingar, såsom en skälm och menedig förrädare, och fört nt-

ländsk här in på sitt födemeslanda>;

Liunge Larsson hade med råd och dåd befordrat hertigens för-

rädliga forehafvande, »såsom alltid i hans kammare tillstädes»;

Bertil Kriksson, Hans Henriksson, Henrik Toniasson orh

Mårten Myntmästare hade ofk utan t vi tve! varit medvetne um

hertigens anslaL', alUienstund de varit brukade i hertigens sekretA

saker, men bevisat sig otrogne mot konungen, emedan de icke

gifvit sådant tillkänna, synnerligen den sistnämnde. Afven hade

Henrik Tomasson, haft några tusen mark örtng i sitt förvar sedan

Åbo slott uppgafs, och utdelat dem åt hvilka han velat, särdeles

åt fångame »här i vaktmästarestugan»

;

Tore Ulfsson hade bitfvit röjd af ett hertigens bref till ho-

nom, som nu tiirvarad" s i kan>liet;

Mårten Olsson (k-Ii 19 iuulre ^) hade varit med hertiiitMi

inne |>a A bo slott under belägringen och stridt emot konungens

knektar, samt sålunda tVirt avog sköld mot taderneslandet;

Herr Nils, prest i Uskila, hade rymt från konungens trupper

och omtalat deras annalkande för hertigen, och sålunda tjenat

som spion;

Herr Mats, prest 'i Töfvesala, hade fråntagit »de fattige

män från Töfvesala», som bevistat den senaste herredagen i

Stockholm, »det K. M:ts t'r)rsvarsbret''j, som de vid sin heni-

konist skulle upj)l;isa för allmogen, samt siindt det till hertigen

och förhindrat dess uppläsande -), pa det att icke menige man

måtte lockas till att gifva sig under konungen.
'

') (."pprjiknatle i bilagan.

') Atvcu UD auuau prest, herr M&ns i Juiuala på Aliutd, blef af fogden pl

Kdstelhotm, Joen Ltruon, i bref till J5ran Pertioo, anklagad oeli den 1 Deo. 15oS
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Enligt »Sveriges beskritna lag och dea dom, som af riksens

ständer på herredagen i Stockholm besluten vardto, dömdes dessa

30 personer »att straffas till lif och gods, efter 7 och 8 kap.

i Hdgmålsbalken».

Jöran Persson skyndade sig att meddela konungen utgången

af denna rättcirang. För tvenne af de lifdöinde sökte han att

utvf-rka konuuj^ons benådning, niiinliiifn ftir Bertil Eriksson,

»som icke alldeles gillat hertig Johans handel», och tV»r Peder

Hansson, en af de under striden pa Abo slott tillfångatagne,

och lyckades häri. Sjeif befalde konungen att Hans Henriksson

skulle firikännas, och om sex af dem, hvilka blifvit gripne på
Abo slott, infordrade konungen närmare upplysningar, för att

a^ra huruvida icke äfven de borde benådas ^). Om detta seder-

mera skett yeta vi icke, men visst &r att Jöran Persson icke

länge lät upi)>k)uta verkställandet af de öfrig:es dom, ty något

\i<lare om dem frut- k o ni mer ifke i de senare hretVcn, som vex-

lades mellan konungen och honom. Ktt asyna vittne säger ock

härom: »det var ett ömkeligt spektakel att skåda pä det bals-

hoggande och steglande, som vederfors hertig Joiians tjenare i

staden och på malmarne; jag och mången med mig kunde icke

otan gråtande ögon se*t»'). Detta l&r hafva skett, såsom vi

ofvan nämnt, innan Johnn fördes från Stockholm.

Hvad de utländske fåogarne angick, befalde konungen Jöran

Persson att fortfarande låta strängt bevaka dem, dock skulle de,

som eL'de någon ftirm^igenhet, tilhitas att triköpa sig och efter atlagd

"cd triida i konungens t jenst. Fiir de utViges väktare bestämde han,

att den, som lät 1 tangc undkomma, skulle sjelf träda i dennes

ställe i fängelse, och om 2 lyckades rymma, skulle han mista lifvet.

inför VämndeD iDntiild, för ntt hafva förbjmlit sine iiockcemäri ntt vid hemkom-
»teo från samma herredag omtala hvad som blifvit der afbandladt aDg;ående her-

*

iigiif fUmpliDgar. Af brirt pl bevis och emedao hmn alltid uppfört sig som eo
fittrldig undenåte blef doek denne frikind.

') Riksrep. d. 18 Sept. 1563. I ett bref till Joran Persson af d. 14 Dcc.
I. a. befaller kotinn^en att tvcntie nndre af hertii^ens tjenare, Laase Ltrtton OCh
BOge ClaeH Krister^son (Jägerhurn) äkitllo lillavidaru beuådaa.

*) Sven Blofssons Paralipomena, i Handl. r. Skand. Hist. XI i, 139. Ati
oågon >kuiisam]i(-t duck visadus de lifdömdes tokor oeh barn synes af ett Näniu-
dw» nf d. 8 Januari \i>i'A, hvnri^cnnni hn^tni Annn, cnka efter en af de

•llifvade, Jon V estgöte, tilläts att behålla sina fådernearfda gårdar. Hastru Benkta
pl Hoiko i Nyland, moder till ofvannlninde Liunge Larwon, klagade inf5r Nimn-
itn (^/, 1564), att Ture Persson franta.rif henne en g&rd, sotn han förmenat sig

Häfta erhållit af K. M:t, "Ä-^om förverkad af hennes son. Dti hon dotk förkla-

nde. att intet arfskifte efter hennes mau ännu egt rum, dömde Namodeu att

ditt» ISrtt dcnlle fSniggii, innan Tnre Persaon knnde göra tina anaprik gillande.
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Änna ett offer föll blaud hertigens partigangare, ehura icke

förr än följande år £n man vid namn Jöns Jate hade n&ni-

ligen under en »kollation» uti flera personers närvaro yttrat

att »den oenighet och krig, som varit mellan K. M:t och hertig

Johan, hafver K. M:t nti egen person samt Jöran Persson icke

allenast vallat, utan det diktat ocli .stanijdat, pa det att K. M.

måtte iii<'n bekomma det L'oda och feta landet Finland under

sig ocli kronan och fran hertigen, och detta är skett med sådana

medel, att K. M. hafver hemliiien utsett herr Henrik Claesson (Horn)

och Herman Fleming, hvilka skulle allt detta ti IIväga bringa ocli

skalle göra hertigen uppstudsig mot K. M., hvilket bevisas,

bl. a. deraf, att nämnde herrar nu tillåtits att gå löse, hvsit

dem synes.» Han hade vidare kallat konungen en narr och

påstod, att de inför rikets ständer emot hertigen framlagda be-

skyllningar icke kunde bevisas.

Under det att rättegångarna mot Johans parti påginfro. var,

såsom ofvan är nämndt, konungen i härnad. I Juli månad 1563

hade han mottagit konung Fredriks krigsförklaring och genast

utdelat befallningar åt Dala-fogden Mike! Helsing och Jöns In-

gemarsson att förbereda ett infall i det nordliga Norge, under

det att han sijelf beslöt sig för att draga ner till Yestergötland.

Han lemnade Stockholm den 21 Augusti. Dessförinnan ^) hade

han »jenom .Kiran Persson äskat Niimndens förklaring, huruvida

han med fog och rätt kunde hiaira beslag på jutegodsi-n, hvaroni

vi förut talat. Pa samma gang Nämnden besvarade denna fråga,

diimde den tvenne adelsmän från lif och gods, nämligen Lasse

Jönsson på Vallnäs och Thure Olofsson, hvilka öfvergått den

, förre till de danske och den senare till hertig Johan.

Sällan har ett rikes alla gränser varit så blottstälda för ea

fiendtlig makts anfall, som Sveriges i denna danska fejd. Utan-

för Kalmar var den gamla mötesplatsen för flottorna. Utefter

rikets södra gräns voro smärre fiendtliga truppat'dehiin<:ar fler-

stiides sammandra<ina, som man fruktade lätt skulle kunna blifva

fr»rstärkta och som injagade stor fruktan hos de svenske siräns-

boarne. De danske öfverlöparne voro ofta grofva brottslingar,

') Domen afkiinnndcs den Augusti 1661.
Da man spelte »lirutt äeauen*».

*) Den 9 JolL
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hvilka flytt undan det stratt', som i deras henilan<l hutade dem,

och bidroL'<) att iiiulerhana den fiirskräckelse för daiiskarnes

grymhet, soni, enligt till Jöran Persson insända spionberiittelser,

badé bemäktigat sig den svenska allmogen. Elfsborg var en af

de vigtigaste punktema på den svenska försvarslinien, der man
Alltid måste vara beredd på ett hufvudanfall* Dessntom var

hela den norska gränsen osäker. Det Tar att antaga, att dan-

skane icke skulle försumma att värfVa norska knekthopar för

att med dem göra öfVer fjällen ett infall i det ganska värnlösa

Norrland. Det hade fordrats kloka ötVerläiisjiiinLrar och en lugn

besinning tör att under sådana omständigheter klart up|)tatta

ställningen och uppgöra sådana planer tör krigsoperationerna att

icke den visserligen af föregående fejder ansträngde, men dock

alltid vaksamme fienden skulle få öfvertaget. Konung £hk var

ieke mannen att utföra ett sådant värf.

Det tillhör icke vårt ämne att steg för steg följa konung

Erik på hans krigiska bana. Några anknytningspunkter erbjuda

sig dock, vid hvilka vi vilja något uppehålla oss. De låta oss

tillfyllest skada den bedröfliga oreda och planlöshet, som rådde

i hans befallningar oeli åtgärder under detta nordiska sjuarskrig,

oeh som tillfullo berättigade hans radgifvar»* att under krigets

senare afdelning söka hälla honom så aflägsen fran krigsskåde-

platsen som möjligt. Inga beräkningar uppgjordes öfver till-

gången på den proviant, som i de olika landsändame borde in-

drifvas för arméns och flottans behof Vapen* och ammuni-
tion anskaffades antingen i sista stunden eller alldeles icke. Då
en höfndsman anlände till en provins för att der uppbåda knek-

tame, hade nyss förut en annan med dem aftågat till annat

hall. Knappt hade den ena befallningen blifvit afsänd, fthr än

den Hrt»'rf<')ljd('s af en fullkomligt motsatt, o. s. v. Under sådana

förhallaDden var det icke svårt att skjuta skulden för ett före-

tags olyckliga utgång på dem, hvilkas enda fel dervidlag var

att de icke kunde göra det omöjliga. I det längsta borde dock

folket icke blott hållas-* i okunnighet, om någon seger blefve fien-

den beskärd, utan äfren genom falska uppgifter bibringas öfver-

tjigelsen om att lyckan åtföljde konungens vapen. Konungen

') Så anmälde t. ex. Sigvard Kruse i brcf till Jöran Perason, dat. Elfsborg
^ 8 Juni 1561, att då han i Veatergötlaod skulle iudrifva kyrkotionden för akepp»-
flottiBt behof, befaM itfim ddeD tf »iBinåleii (6rat bortfSrlintd o. •.. v.

(B. 1. Acto HUk).
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befalde derföre ståthållarne i riket att »alltid utsprida det rykte,

att lyokan och segervinning iir pa Kongl. Maj:ts sida och alltid

lata koiiinia ryktft ut, »-ttcr som man sage gerna ske skulle, dock

8a att (let är iiairot iiiir likt»

Den 1 September (15615) anlände Krik till Söderköpinji.

Der möttes han af underrätteisen om att konung Fredrik med

sin hnfvudfityrka lägrat sig utanför Klfsborg. Icke långt fömt ^)

hade Nämnden dömt till dOden »K. M:t8 köpmän» i Elfsboi^t

och Norrköping, derföre att de icke i tid anskaffat så mycket

kläde, som krigsfolket der i trakten behöfde, utan sålunda varit

orsaken dertill att, dä knektarne skulle användas emot fienden,

»voro de Mötte och nakne Dch tordertVatle af frost nch köld.»

])a konungen nu anlände till Söderköpinii, intratiädt' dessutom

det missöde, att (jiilius Byssegjutare och ark I i skri tvären Gorgo-

nius, som fatt befallning att med arkliet och rustkammaren in-

ställa sig i Söderköping före konungens ankomat, icke hördes

af. Konungen misstänkte dem genast för förräderi och befalde

Jöran Persson att, om de »på detta brefs datum» (=1 Sept)

ännu voro qvar i Stockholm, straffa dem såsom förrädare, »efter

det icke annat vara kan, än att någöt sådant måste med déin

vara pa färdt'». .Itiran Persson var icke sen att efterkomma

hefallninffen. KansakniniftMi inför Nämntlen f("irotogs g»MiMst

slutade med att Gorgonius blef dömd till döden. Elfsborg gick

förbiradt, såsom konungen sade, endast tor Gorgonii skuld. 1

det bref'^) till ståthållarne på Stockholm, hvari konungen fort-

farande besvärar sig öfver denne arkliskrifirare, heter det bl. a.:

»Vi Icunna oss ännu icke nogsamt utöfver honom (Grorgonios)

besvära, alldenstund vi hafva ännu icke bekommit till den min-

sta nagel, derigenom vi nu äro qvitte vordne med Elfsborgs

slott.» Han beklagar sig vidare iifver ntt han varit tvungen att

liiTLM ocli vänta i SrnlcrkripinL' oeli Link(»pinL' i stället for att

komma Elfsborg till undsättning, men, säger han, »vi kun«l*'

ingen vardt komma, alldenstund här är intet för handen, hvar-

ken bafva vi folket tillstädes tillfyllest; det lilla som här är det är

') Instruktionea af d. 1 Nov. Ib^. Mycken vigt lade konungen i ftlimås-

het icke pl att hänt ord tknlle befinnas troTärdiga. Nir t. ex. friga var on att

kontrollera det irods, som hniis tjetuirc tillröfvat sii; på det '»narvlska* fartratl'

iiet, befalde han att man »kulle infordra ntförlisra förteckningar dcrpa af dem, »om

det turlorat, under faUka försukriugar utn att man tänkte Återgifra dem dera»

tUlhMglieter.

Den 10 Juli.

3) Af d. U äept. 1563. Biksreg.
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mestadels utMottadt, utan värjor, intet krut är här till hands

o»h L'anska litet skytt» .... 1 dftta l>r«'t" t"r)rehrar han Jöran

PersdOD att icke redan hafVa fullföljt den dom, som aikuDnats

öfver GorgODins. Alltför tydligt framlyser här konungens ifver

»ti fa denne man undanröjcl, på hvilken han skjutit skalden för

deo olycka, som nu drabbat fosterlandet, och hvilken han miss^

ttokte yara köpt af hertig Johan. I slutet af samma bref ådaga-

lägger konungen hela vidden af sin olyckliga belägenhet. Han
säger sig behöfva »pengar, skytt, krut, lod, harnesk och värjor.»

Kfter tre dagar atsände lian ett nytt bref til! desajnnie, hvari

han jämför sitt fuik emot fiendens med ^en lioji far emot ulfvar»,

och klagar ytterligare öfver att Gorgonius icke undergått sitt

dödsstraff. Då man besinnar, att Nämnden dömt honom iirån

lifret och att detta var konungens vilja, så bör man kunna an-

taga att ,8tåthållltrne på Stockholm, bland hvilka äfven Jöran

Persson knnde rftknas, icke Ansett hans brott hafva varit så

stort, att man kunde beröfva honom li^et. Ronungen måste

äfven till slut benåda honom, ehuru han skref till ståthållarne:

>J haden väl bort lata straffa honom efter den dom I tingen på

honom»'. Da konungen sechrmera återkom frän kriget, väcktes

naturligtvis frågan om Elfsborgs tVirlust ånyo. Nu ') gälde det

dem, »som varit i befallning och siottslotVen» pa slottet, hvilka

»utan all nöd och trång uppgif?it det!» Nämnden, som funnit

denna anklagelse bestyrkt af ett af slottets bes&ttning utf&rdadt

bref, dömde de anklagade ^ till förlust af lif, ftra och gods,

•emedan de alldeles otroligt, oärligt och förrädiskt hafva sig skickat,

handlat och förhållit sig, såsom dem ock ingen del fattades,

livarkrn fetalie, skytt, lod, krut eller annan munition, den de sig

med liafva kunnat foisvara». Nu hördes sålunda andra ord, än

när arkliskrifvareu anklagades.

Redan innan konung Erik aflägsnat sig från sin hufvudstad,

hade ett rykte spridt sig, att fiendtligheter vore att vänta i ri-

kets nordliga del. Såsom ofvan är nämndt, hade konungen nt-

fitadat befallning om att från Dalame anfalla Norge, och ansåg

sig derefter icke behöfva hysa vidare omsorger om denna del af

bndet. Fienden gjorde icke heller nu något allvarligt försök att

vinna några fördelar der uppe i Norrland, men att allmogen

') Den 6 Januari 1564.
') Deru namn nnfönt ej. Bef&lhtfvtre pl tlottei vnr Erik Kagg; denne

itfit innu i Johan III;t tid.
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blifVit nppskrftmd af ryktet om fiendens ankomst, synes af ett

bref som fogden Mats Michelsson attardHcit till J<iran Persson,

(lateradt Norrala (i Sodiu llelsiiiiilaiid) lien 28 Aul'. 1563. Han

omtalad»' huruicdes lian vid sin återkomst tVan Stockholm tann

ailiaogen tVirsatt i största oro, emedan nian trodde sig veta. att

jiitarno öfverstigit norska fjällen och ämnade göra ett iofaii i

UeUingland. Han erhöll del af den skrifvelse, som kyrk<ipretteii

i Torp, Mårten Larsson, atfårdat till sina grannar, innehållande

de nnderrättelser denne erhållit af presteme i Jämtland om att

»2000 jutar och ändå flere nalkades i afsigt att brftnna och

härja.» Mats Mi(dieisson samlade da ^»enast tillhopa bönderne

derstädes, vä]>nade med värjor, drog med dem upp till norra

<lelen af provinsen »der de tva vägar komma tillhopa, hvarest

tien<l»'n skulle kommaw, uppkastade skansar och lät byiiija ett

blockhus till torsvarets förstärkande. Väl hade han erhållit nå-

got krat och kulor af konungen, men, eharu landet borde vara

beredt till försvar mot den väntade fienden, måste han sända

ifrån sig ned till konungen hillebarder, hudar och allehanda slags

proviant. Denna gång visade sig dock fienden icke. Riddaren

Knut Haraldsson (Soop)') intog i förening med den ofvannämnde

Mike! Uelsinjz .lamt land och Härjedalen utan motstånd, .lämt-

land atortTofrades dock kort derefter af d»'n danske hrddincen

öfver ihrondliems län Evert Bille i spetsen för en norsk här.

Vid sitt aftågande ville denne ()varlemna en besättning till lan-

dets försvar, men jämtarne erbjödo sig att försvara sig sjelfve

Lyckans omskiftningar voro hastiga under detta krig. Detta

skulle äfven visa sig med den af konungens favoriter, som fick

sig uppdraget att anföra krigsfolket mot Norge. Man skalle

väl kunnat antaga att någon af Eriks heprötVade krigare hade

fatt si2 dm na vigtica post anförtrodd, men den, som nu skulle

f(>rsoka sina i krigets värf förut aldeies opnifvade krafter, var

fransmannen Claude Collart. Da Erik inrättade sitt hof pa

Kalmar slott, var denne en yngling, som blifvit upptagen bland

konungens pager *), Mänga år hade icke sedan dess förflatiL

Nu hade han emellertid så vunnit sin herres ynnest, att han

') Orig. btind Acta Hitt. i R. a.

^) lostraktionen för Soop rörande detta åreta aoraka filttig utflrdadet d.

14 Aujr. 156.5.

^) L. Daae: £o Epitode af den uord. Syvärakrig, i Nurdiak Tidskrift 1867,
•id. 185.

*) Hao. omtalaa redan 1564 •Itoin tillhörande hertigeni CNJe (Brikt Diar.

i R. a.).
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kunde räknas till dennos förtrognaste tjenare, och bief dert<5re

aolitad i åtskilliga hemliga uppdrag. Det var denne man, hvil-

ken sändes af konungen till Jöran Persson med föreskrifter

rtrande hertig Johans behandling. Det gälde då icke blott att

Öfverbringa konungens skrifVelser och svar pä dem, ntan vi knnna

äfVen af ett förtroligt bref från Collart till Jöran Persson, skrif-

vet kort efter lians återkomst till konunL'eii. sluta till att myrket

blifvit inuntltli^'eii (itVerenskoniinet mel lan den sistnämnde och

konungen, hvari endast den unge budbäraren var invigd

Den 8 December 1563 gaf konungen honom befallning »att

företaga ett tåg in i Norgei» och bemyndigade honom att taga

bef&let öfver knektame i Upland, Dalame och Norrland. Den
otiåndske gunstlingen, som nn bar titeln af konungens kammar-
juukare, befann sig således hastigt i spetsen för en af landets

arméer. Den 26 i samma månad erhöll han ordres att i anled-

ning af norrmännens infall i Jämtland och lliirjedalen. taL^'l dessa

provinser till undsättnini: och använda till truj»|iernas underhall

den gärd, som af Medelpad borde utföras, samt den boskap Knut

Soop der låtit sammanföra, men deremot icke anlita de an-

gr&nsande provinsernas förråd, hvilka skulle hällas disponibla

(6t andra, särdeles flottans, behof. Den 9 Februari stod han

redan inom Jämtlands gräns och tog hastigt i besittning det

törsvarslösa landet. £n vecka senare inträngde han i Thrond-

hems län och mötte icke heller der motstånd, förr än han nal-

kades Stenviksholni. den enda fästningen i landet, nuikring livil-

ktn sedermera hufvudhändelserna i denna afdelning af kriget

grupperade sig.

Denna fästning var belägen på en holme vid södra sidan af

den bugt, som löper in från den egentlina Throndhemstjorden

mellan Stördalen och halfön Frosten Med en förvånande

lätthet lät kommendanten ^Evert Bille förmå sig att, utan skott-

vexling, utrymma fästningen åt Gollart'). Denna medgång in-

vaggade dock den oerfarne krigshöfvidsmannen t allt för stor

M On>. blrad Aeta Hitt. i R. a.

Se Daae 1. c. sid. 136. Deuna episod ur kriget är der »kildrad med »li-

ljan iitfurli^^het .'i?t vi kunna här fcrbigii (kn, och endast oppehllla OM vid det,

»om står i nariaoAle sauimauhaug lucd viirt ainne.

*) Mlhaada skildndet dock icke för koonof^o denna framK&ug »äsom al lätt

vuQne:i, ty då han kort dercfter uppmanade nllinoiriu i Dalarne och Norrland
att onderstödja (Jollart, omtalade han iifven Stcnvik»holnis intagande, men tilladf

att det »kostat mvcket pennlagar, sk^tt, krut och lod*. (Riks-Reg. d. 24 Muj
U64).

Bi$t, Tidskri/t 1881. 24
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säkerhet. Kn da^r, i ixtrjaii af Maj, då han iM-tann sin i Thrond-

lionis stad. ortnr han j'lr>tslifit att fien(h*u sj<)h'des nalkado*..

Han skyndade tillhaka till .Stcnviksholm, biet" der helämad, och

efter 8 dat;ars förlopp måste han bölja att underhandla med

fienden, hufvudsakligen, såsom det appipfves, emedan den holme,

hvarpå slottet låg, fullständigt saknade sött vatten, bvaraf Collait

&fven försummat att anskaffa tillräckliga förråd. Annandag

pingst, den 22 Maj, upptj^af han i sin ordning slottet, dock icke

med samma vilkor att fritt få aftaL'a, som han beviljat sin före-

trädare, utan nu'(l skvldiiihet att tnida i ett »ehristli^t» fSincelsph.

Det nia anmärkas, att han sjrlf ansaLj det vara oin(ijliiit ;itt er-

hålla undsättnin»:, emedan fjällväsarna voro i följd af töväder,

otiilgängUga och de bud I »ära re, Imn afttändt till SveriL^e, hade,

såsom han förmodade, blifvit af dauskame uppsnappade.

Ett af dessa bud synes dock hafva hunnit fram till konoo-

gen. I anledning deraf sände konungen den 24 Maj, således

tvenne dagar efter Stenviksholms för honom ännu obekanta

kapitulation, bref till Knut Soop med befallning att >jta2a öfver

fjällen till Xorue med det tolk, som han utaf Norrhmden upi>-

fordra skullcM odi skynda att nntlsätta Collart.

Xai^ra månader derefter ") l>h'f detta bnd" af »K. M:ts fi^r-

trogne män och ståthållare» inftir Nämnden framlagdt, med an-

klagelse emot Soop att icke hafva fullgjort konungens befallning,

ehuru han »i tid och timma öfverflddeligen derom blifvit befald,

hvarigenom han skamligen förrådt R. M:t både om land och

folk». Sooji u}
I
lyste då, att konungens bref icke framkommit

till honom förr än den 30 Maj. Collart qvarhölls i Throndhem

14 daizar, men Sodp hänsköt till Niimndens bedcimande, huru-

vida (h't liadf varit lionom miijli^zt att pa denna korta tid verk-

ställa ujijfbadft i Norrland 0(di tajja in i Norp'. Att han gjort

sitt yttersta kunde den norrländska allmogen intyga. Den 4

Juni beiiaf han sig från sin gård Frötuna, hvarest han varit

nödsakad att afvakta sin drabants, Erik Hanssons, ankomst,

hvilken först skulle i Norrland hopdamla den f&nika knektar,

som konungen låtit uppbåda för att liiedfölja honom på hans

krigståg till Vestergötland. Den 6 Juni utlystes landsting i

llnn kinkade öfver sitt hjlrda lnriL'elr<c. hvilkcf t »ranicddo Jöran PtTMOB

att till honom skrifva rit up|jDiuntrandc brcl uch itigifva hoiium hujip om "tU

•av {6t\o9»mng-. (Orig. i Dantka Geh.-Ark. dat. d. 18 April 1565.)
') Den 20 SepL 1564.
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GMtrikland, der folket dock icke koiu tillhopa tOrr än några

dagar senare och då endast ifrån 4 socknar. Emedan de, som
bodde närmast Garpeberget, ännn icke infunnit sig, befalde han

Erik Hansson att begifira sig till dem och sjelf drog han in i

Helsingland, der han höll ting med allmogen. Om de svar han

erhöll på dessa båda landsting underrättade han konungen föl-

j,in<l(' dai: \). Alliiiuuen tVij klarade att icke några lifsm«Mlt^l funnos,

icke heller tolk och bruklijira vapen, sedan fiirejjaende vinter tre

atskritniugar der hållits, nämligen törst af Collart, derpa af Tö-

nies Olsson och sist al lleimer v. Saltwedel. Hvarken Erik

Hansson eller Soop kunde ta ut en enda knekt derstädes, hvar-

före Soop började underhandla med allmogen om utskrifning af

hvaije tre4je bonde, men då erhöll han till svar, att K. M:t

i egen person gifnt böndeme irihet att icke behöftra draga

fifver fjSll eller annorstädes, utan endast utlemna sina knek-

tar, hvilket de nu redan s^^jort. Soop förestäido rleni da »Ir-

ras skyldighet att ctterkonuna dm hetallninfi konuntzcn se-

nast gifvit och undsätta deras kamrater i Norge, samt lycka-

des siutliiren vinna deras samtycke att lata hvarje tredje bonde

taga Qt, dock med vilkor, att de skulle förenas med det folk,

som Heimer v. Saltwedel hopsamlat der i landet. Den 16 och

22 Juni mötte Soop böndeme i Medelpad och Ångermanland,

') KoDungen hade lätit d. 24 ^Maj utfärda un uppmauiog till iubyggarnc i

Dakrne, Gestrikland, HeltSnglaod, Angennaiilrad och Medelpad att tmderstSdja

Coll.irt. Han bad dem dcri besinns derai kristliga \>h'j:t ntt kommn sina bröder

lill uudsättniii^r orh visade di!m. af hvilkrn sfor vi<:t (UN för hela landet det vore

&U behålla dea iiila^aa dcleti at Norgu. emedao auuara biolt en enda hamn vid

Veaterbafret skulle Iterstl, nämligen ThroDdhem, så att fienden lätt skalle knnna
afotänga til1lur.4e1ii af 8ul(, kliide och andra ntländ^ika varor, del^ och i synnerhet
for dem sjelfvc. criicdan, om irke en frriins snart ^atleN för iieudens framfart,

skulle de snart blilvu LcniäuKta med murd och brand, hvarföre det vore klokast att

ttga tienden till rafites, då det ju, såsom orden f31lo, »ir fast bittre att stimnia
i härken än i Sn". Man -inkfc iiiiiifvn dem mod och hopp om fraroeSnsf irenom

»tt vi-ia, att norrmannen icke förut aila:ralrij^t nfiijot kraflitrmi' motHtaiul. och jienom

forefipeglin{<ar om elt godt byte, som med Guds hjelp skulle blifva riklig lön för

Bödaa (RiksoReg ). I anledning af Soops första rapport om fBrhandlingama
ned den norriund^^kr. r\l!!iiiiL'(«!i r rhrilt lian en skrifvulse af knnnriLri ti, dat Stock-

holm d. 17 Juni, hvari denne med afseende pä den slutliga nJuMMixen af Soops

första underhandling, yttrar sitt välbehag öfver »den välvilligliet, ^om tinnes hos

våre trogne undersåter i Xorrlanden», och dii först meddelar han Soop underriittel-

»en om förlusten af Stenviksholm och foliarfs fiuitrcnskap. chiini han sade .ii^ irkc

vara fullt siiker derpå. Konangen sade sig vidare icke liUQua andvara Solluedels

knektar, med hvilka norrlSndingame önskade blifva förenade. Han befaller Soop
rtterlicnre att ^ikyndn till Cuilarts befrielsOt oeh medsände en öfverlöpare från

ThroudliL-m, hvilkfii lofvat att föra trnppcrna öfver fjällen odi rihindit sIl' att

Hedau ifruu bkotlaud \ärfva fribyture, med hvilka han sagt sig snart kuuua uter-

«röfira SteoTiksholm. (Rik»>Beg.).
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hvilka förklarade sig icke viya draga i tålt, förr än de skördat

tin säd, ty nu hade de ej annan föda än bark. Uau atloUade

likväl hyarje tredje man, hvilket, såaom han Bjelf appgaf, var

det enda sätt att förebygga ett uppror, hvarvid de sannolikt

slagit ihjäl hvarandra. Der två bönder fannos på 1 gård, nt-

skref han den ene efter lottkastnin^, och emedan han erhöll

förnyade Itefalliiinuar Irau konunfi;eii att skynda pa. n<Ml<_'adi' han

dem att bryta up|) den 1 .luli, eliiiru dv livarken hade toda eller

vapen. De tajiade längi»t upp i Adalariie och Nordauskug, »efter

som landet lag tilU, så att de hade kunnat vara den 11 Juli i

Jämtland, om icke marschen blitVit fördröjd deraf att folket

måste söka sin föda nnder vägen. Emellertid mottog Soop

Mats Tömes bad ifrån Gefle, att alla truppafdelningama skulle

mötas i Jämtland, vid olofsmessotiden, och när han derföre fört

sitt manskap till Oviken i Jämtland och der a^raktade datkar-

larnes ankomst, Ixnjade folket ropa, att dr icke ville dra^a till

IjälU. Soop (>< h Torn»' försttktt- ånyo uppmana dem att icke

genom att upplösa siiz L'itva fienden ökadt mod, utan i stället

utkräfva hämnd pa jutarne, men de svarade, att de först ville

höra hvad dalkarlarne tänkte om detta ta^, klagade öfver brist

på proviant och fruktade att om de tågade emot Norge, skulle

jämtarne genast falla dem i ryggen. De båda anförame an-

derrättade dem då, att jämtarne stält borgen och gislan om
att vara konungen lydipe, hvarefter de slutligen läto förmå sig

att hryta upp orli nalkas fjällen pa sex mil nära. Icke långt

ifrån di-m hefiinno sig dalkarlarne, som nu anländt ncli sluLÖt

läger vid Bergs kyrka i Jämtland. Nu nekade desse i sin ord-

ning att ga längre, hvartore deras hefiilhafvare infunno sig hets

Soop, beklagande sig öfver folkets olydnad och begärande rad al'

honom. Törne, som då begaf sig åstad till dem, möttes af rop

om proviant, ty, sade de, »af barkekakan kunna vi ej längre

lefva». Landet var dock alldeles utblottadt, så att inga fetalier

kunde erhållas. Dalkarlarne drogo derföre hvar och en hem
till sill. siigande »det vara bättre att dö i eget hem än af sväll

utant«»r annan mans dcirro. Dessa ord spredo sig iifven till

norrländingarne och ujtprtpades af dfin. Sooj» och Törne in-

sago da onii»jligheten af att kunna bringa det vidare, i synner-

het då folkets förnämligast af hunger orsakade uppstudsighet

ytterligare underblåstes af några från Norge hemvändande knek-

tar, hvilka yttrat, att »de ville förbinda sig att med smör och
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hvetebröd till döddagar föda alla, som tågade till Norge och

iomiiio derifrån hem igen». De båda anförame hade intet annat

val Sn att qvarlemna hvarje tredje inan till landtväm. Desse

appbygde nu skansar och höggo bråtar till gränsens skyddand»».

Det öfriga folket tT)rlados doreftor i lämpliiia qvartt^r, fVir att af-

vakta ^krirdt-n.s inlK'ivandi\ livaretter di' sade sitr vilja draiia

man ur huset. Under tiden aukom befallning till Soop att genast

begifva sig till Stockholm.

Nämnden ansåg sig icke kunna f&lla någon dom ölVer Soop,

utan hänsköt saken till konungens nådiga betAnkande, men Jöran

Persson lät sig icke dermed nöja. Den 3 Nov. instämde han Soop

ånyo inför Nämnden. Utom den föregifna otroheten under det nor-

ska fälttaget, hade han till denna gang samlat nya besvär, af helt

annat sias, (Mnot Soop. Nu påstod han nämligen att denne tillegnat

^^is 17 gärdar och 1 r|varn i Upland, som, i enlighet med Nämn-
dens ofvan afgifna förklaring, tillfallit kronan efter den danske äd-

linnen Lage Brahes enka, fru Görväll (Farsdotter, Sparre), under

föregifvande att konungen skänkt honom dessa gårdar. Detta

ar en ömtålig fråga, hvari han sannolikt kommit att förtöma

sin anklagare, emedan denne befinnes detta år hafva af konun-

gen erhållit i förlftning just en af de gårdar i Upland, som till-

fallit kronan sakfall» efter fru Görväll .Töran Persson af-

i.iiie t'd jiu att konunnen, >som ville behålla alla kronans gods

omkring Upsala»), aldrin haft f<ir afsitit att lemna iionom dessa

yardar, men möjligen andra», i fall han nämligen skulle uppföra

«i!Z troget och ärligt under expeditionen till Norge. Oaktadt

slingriogama i Jöran Perssons advokatyr här äro ögonskenliga,

kunde Nämnden nu icke längre göra honom motstånd, utan fälde

<iet utslag att »om äfVen herr Knut på det flitigaste efterkommit

K. M:t8 nådigsta befallning (under tåget mot Norge), så hade

han dock icke bort utan större certifikater vidkännas orh an-

namnia naizra i:ar<lar, hvilka honom kunde af K. M:t gunsteli-

gen efterlatas, mycket mindre de gods, honom sjelf synts be-

haglicra», hvarföre han förklarades liafva handlat såsom den der

»riile kronan svikligen dess tillhörigheter afhända». Sålunda

segrade i längden Jöran Perssons vilja. Erkännas måste att

Soop oförsigtigt blottstält sig för denna anklagelse, då han, en-

dast i förlitande på konung Eriks löften, men utan erhållet för-

') Hjaltta i Nas socken, .Isuntla hand. Se ofvan, sid. 312—313.
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läningsbref, lade noder sig dessa gårdar, ehuru detta exempel

pa djerfva tilltag af adeln under denna tid ingalunda står

ensamt. Från och med denna tid försvinner Soops namn or

handlingarna.

Å^en sjdkrigshändelsema detta år blefvo föremål för Nfimn-

(lons domslut. Det missöde som drabbat svenska Hottan utantor

Oland. d. 1 Juni ir)(»4. da dess li jfdtcniodi;:»- aniiial .la«'ol. iiauLV

måste jzitva si»r i tiendens händer orh lians statli^za amiralskepj»

Mars blef skjutet i sank, gat naturligtvis anledniuti till allehanda

misstankar emot betälhafvame på de öfriga skeppen, h vilka,

såsom det påstods, hade genom att hålla sig högt uppe i vin-

den, undvikit att deltaga i striden och sålunda lemnat sin ami-

ral i sticket. Saken bragtes såsom vanligt inför konungens

Nämnd hvilken, i närvaro af konungens ståthållare på Stock-

holms slott lians Claesson (Bielkenstierna) till Arestad oeh Benkt

(iylta till Patorp, d. 4 Sept. ransakade om do af konunj^ens sekre-

terare Krik Matsson (Krirnint:) anklagade »skejtpslKUVidsmän-

nen»^j. Frågan synes halva varit förut ui»j»tai;en at Nämnden, un-

der dess vistelse i Dalarne, ehuru protokollen härom saknas, men

under den ransakning, hvarom nu fråga är, upplystes det att tre

af de anklagades kamrater') blifnt dömde till döden, derföre

att de anklagat flere andre höfndsmän för otrohet. Talrika

vittnen framdrogos nu af de anklagade ihland deras egne kam-

rater och besättninganie på de öfriiia skeppen, hvilka intyeade

att de blifvit med orärt misstänkt»' tVir teghet. HetalhatVaien

pH ett af «le minst snaldise^lande skeppen l>e visade t. ex. att,

oaktadt han låtit sätta till alla segel och ufverspola dem med

M Scdnii flottan efler slaget vid- Öland hemkomnnt, dröjde det ea mlnnd
iuaau den .tti r i:ick till sjös. Khuru den väl behöfde rekryteras, ansftg koniin^eo

detta dröjniiiui uUdelea fur laugt, akot skulden aiuiralcrucii feghet och betalat:

J6ran PensoD oeh NimndeD «U derom nnsaka. Den 24 Juni tkrifVer koaoBgen

til] Jörau Perssoo, itt Nimnd«n ^ ?«lat göra ritt bitte fÖr att de fkyldige fkall»

blifra strafTnde.

Uease voro:

Fraut Mlrteniton och Olof KamoiwrtTaB på »SökeD»:
Joen Larsson pl »Baggen» fördt af Ulf Heorikiaon;
JöoH rifsson;

Jakob Månsson pä »Viborgsbarken»

;

Han* Ditbrnarsk på »Pippingen*;

Peder Oliiiinitii: pa »TiOtsniannpinkct!"

;

Siiuou IleurikssoD pä »Lybiske Bo\urtcu>i:

Peder Larsson och Karl Sniftlnnniug på aDanska Hjorten».

Det visar eig sålunda att icke blutt sjelfve befilhaframe pt akeppea, otaa

ifven deras underonlnndf hlcfvo anklairadi' för otrohet.

') Nämligen ilaus Perbsou, i'cder 6vuu»son, höfvid»mau på »Lotsmantpi»'

k«D», oeh Erik Andenaon.
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ätten, för att de skalle blifVa tätare, bade ban dock icke ban-

oit fram till att undsätta »Mars» o. s. v. Nämnden frikände

dem derföre, ehum anklagelseskriften var undertecknad af vice»

amiralen Claes Fleming och Jöran Persson.

Målet l»l»'t* dock aiiyo ufiptauet na^on tid derofter då

ankla^»*ls('n |»a <l»'t hiittigaste tiiinyados. lek»' Indier denna gang

kunde de aiiklaiiade fällas, men tragan tog nu en helt annan

vändninL'. Ktt allmänt »skrik orh rop» började nämligen nu

Qppsta ibland dem och deras talrika vittnen, att under-ami-

ralen Claes Fleming, som med några af de största och förnämsta

skeppen varit i deras slagtordning 'kommenderad att uppsöka

och anfalla fienden, som angripit »Mars», var den förste, som vek

undan, i stället för att bispringa nämnda skepp, eller åtminstone

hämnas och vederL'älla den skada, som draldiat dt ii svenska

tiottan. Dessutom intygade Wm- andre, nu tillkallade skepps-

höfvidsiuän, att sa snart Hottan återkommit in i skären, hade

Fleming (genom Sigh^id Jönsson) låtit tillsäun sa väl alla höf-

vidsniännen som manskapet, att ingen af dem skulle anklaga den

andre, om tilläfventyrs någon kunde finnas, som icke bevisat

trohet under detta sjötåg. Häraf kunde man sålunda inse, sade

de, att amiralen låtit till K. M:t öfverantvarda desse anklagade

mera för att derigenom fördölja sin egen feghet, än af någon

rättmätij: <>r>ak.

Amiral Claes FMeming, som tillika med Jöran Persson an-

klagat de oskvldi'je, kunde »dter utLMUiien af denna rausakning

svårligen undgå att ställas till rätta med anledning al df grofva

beskyllningar, som blifvit mot honom af hans underlydande fram-

kastade. Jöran Persson nödgades sålunda uppträda i Nämnden
(cL 8 Dec. s. å) emot sin vän amiralen, men gjorde detta på ett

•ätt, som förvånar genom sin ytterliga undfollenhet. Med några

få rader är detta mal i protokollen afstntadt, hvilka här må
ateriritVas: »Herr ("lacs Fleininu vardt utat" höestbemiiltf K. M:ts

procurator tilltalad om, det han hade sa skamligen törlupit och

rymt undan heuden den tid ^Mars» biet' borta Hade ock

h Deo 7 Oktober. Under denne lenere raniakning tillkonmo fSIjende

•åklagade

:

LiMsc JoDsaoo, höfvidsiuun på "Dantika Uector s
Lasse 01»«on på »B5ae Lnijonet»;

Mårten Heorikssoii pa uLoti<ninD!ipinken«;

l*Klrr .Svpn«son på "Lilien», och
Haus Krikäson, liaue.
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Jdran Persson några andra vigtit^a artiklar emot förenämnde

herr Claes Fleming, nppå högstbemälte K. M:ts vfignar att

proponera och framsätta, men efter förskrifha Fleming hade

låtit anhålla hos K. M. om gunst och nåd, så &r H. K. M.

dertiil gunsteli^en bevekt och tillvftnder honom sin nad, vilja

och viinskaj), med sådana conditionor. att IMt ininir skulle sig

liärefter trolijiare och uppriktiti^aiv Im visa i det honom af K. M.

bletVe lietaldt att uträtta, än det häitillda<:s var .skett. Till det

andra skulle han aftritVa till U. K. M. en underdånig bekännelse

om sina brott. Till det tredje skulle han leverera tillbaka, en-

ligt aflagd ed, i K. M:ts ^innkammare de skinnvaror han utan

K. M:ts vilja och tillåtelse hade tagit af de lUbeckska Narva-

farame^), och uppfylla de höfvidsmän, som för hans lögnaktiga

angifvande i en hel sommar hade varit i bestrickning, deras kost

och tärinLT. Slutliu^en vardt Iionoin irke för jiåijon, ii(>nt ut<>u

eljest. trjtVit tillkänna hvad hans tVtrt jenster had<' klätt, »»ui K.

M. med rätt skulle hatVa farit fort, nämligen att l»lifva straifad

såsom en sjötiykting, törriidare, t»kälm och bösewicht»*

För så godt pris undslapp belalbaiVaren från en anklagelse

af svåraste art, bestyrkt med tahika vittnen, hvilkas hnfvu-

den skalle lätt hafva fallit, derest den kunnat i någon mån ty-

das såsom falsk. Hvad personlig gunst i dessa tider förmådde,

framgår af fa bevis tydligare än af detta. Illa betygade Fleming

sin erkiinsla ftir denna konungens nad, da han fyra ar senare

utsändes ftir att ftirliindra de upproriske liertigarnes framfart

i Mälaren, men i stället öfver«!ick pa deras .sida. Odet fo£raile

att denne samme man, at hvilkeu konungen gifvit i uppdrag att

på Gripsholm bevaka den fangne .Tohan, 8 ar derefter af denne

senare mottog en likartad befallning i afseende på £rik sjelf.

Sällan sakna väl de tider, som äro nppfylda af väldiga parti-

stridigheter, sådana män, hvilkas politiska handlingar bestämmas

endast af maktens vexlingar, men särskildt är konung Eriks

historia rik pa sådana exemptd, och historien nr»dgas anklaga

mangen af Sveriges t)oh Finlands dåvarande adel fr»r grof otack-

samhet för den nad, konungen icke sällan visat dem.

*) Endast denna litU förbrytelse hade natnrligtWt i Tanliga fall varit tfll-

råvklig att falla hvaije annan, tom icke varit pertona gråta.

') Den 8 Auu. lötU lilef Flrminp af^ntt ifrSn aiiuralsknpet, inom mindre

hn 4 veckor liter bcfiilhafvare, 2 veckor dercfter afaatt för att '6 veckor dereft«r

återtaga befälet öfver 'len flotta, »oin då I&g i Kalmar.
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Att ;it*ven Krik, <l;i han vunnit nation tranmani; i kiiiift,

tV.ljdf tiilrns svd ocli liit utsprida Hy^skrifter till eget iMTiim ocl»

fieiiUens han, framgår af ett bref fran en af hans omgifning till

Jöran Persson, hvari .<äges, att konungen granskat visan oni sla-

vid Ronneby (d. 4 Sept. 1564) och låter tillsäDda Jöran

Persson en afskrift deraf, för att »till några insen (exemplar)

tryckas och evnlgeras». Konungen lät på samma gång gifVa sitt

missnöje tillkänna med att en viss Ludvig Frank, möjligen vi-

sans författare, låtit »formuläret, antingen stndiose eller negligen-

ter. komma så obeskedligen i tryckarens hand'), samt befalde, att

alla exeinfdar af den fiusta upplagan skulle indragas Denna

visa är numera icke känd. Likaledes befalde konungen, att en

förteckning pa de fangne danske adelsmännen, som deltogo i

kaos triumftåg i Stockholm, skulle befordras till trycket

Det långa kriget inom eller vid gränsen af eget land tvang

koDQog Erik att gifva krigsmakten så väl till lands som till sjös

en ganska betydlig utveckling; hans talrika bref och befallningar

hftrom vittna, att hans tankar voro deraf ständigt u{)|)tagna.

Stora blefvo de svariHlH'ter han i län<jden tick att (ifvervinna,

men äfven inom denna gren af styreNen fann han strnl hos .loian

Persson, icke blott när det gälde att tillhålla adeln att fulL^ora

Mn rustningsskyidigliet eller att bestraffa oregerliga främmande

legotrupper, utan äfven då ärenden rörande krigsförvaltningen

biefro föremål för en ofta nödvändig, alltid sträng ransakning.

Kriget gjorde snart slut på konung Gustafs sparade förråd;

skattkammaren uttömdes på samma gång som menige mans för-

måga att ntgöra gärderna. Fogdarne, som skulle taga från ett

hall, der stundom ingenting fans. tur att gifva till ett annat,

der alltid mycket fattade^, koniino i en ganska be>värad ställ-

ning, restantier uppstodo tidt och ofta, försnillnini:ar egde inga-

lunda sällan rum, misstankar derom funnos alltid, kontrollen blef

stringare ju oafvisligare och mera trängande bebofven blefvo,

konungen blef bragt till förtviflan, Jöran Persson kastade ett

^ på räkenskaperna och Nämnden fick fullt upp att göra.

I början af kriget utfingo de tyska knektame sin sold och

till och med mera än konungen och Jöran Persson funno skäligt.

1 Au2usti manad 15f).S upjd.ar Isak Nilsson (lianéri till Kunaarn
eo stor summa penningar i Käntekammareu och furpiigtade sig

*) Bnf fir. Per ErikMos dU Jonn Pcnaon d. 27 Jm. 1566. B. a.

*) Bnf fr. Mårten HeUing till dent. d. 5 Maj 1666.
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att dtTiiied iK^uitVa sitr till LivlHiid. ftir att mönstra och atluiia

de dervaraude tvska knektar, .snni stodo undor Klaes KurseU,

Henrik Rutes och Joakim Meyers betål. Han förband sig äfveo

att hälla det honom lemnade uppdraget att mönstra trapperoa

fullkomligt hemligt för bef&lhafvame, att icke låta dem få känne-

dom om de anmärkningar han kunde anse sig böra meddeki ko-

nungen samt att, i fall allt vore i god ordning, utbetala solden,

sa vida tyskarne ville ^å in på att svärja konungen trohetsed

pa trennt' ars tid, räknad itran diTas törsta intriide i hauN tjiiisi,

och att »iienoni natt <>cli dag)» skynda till Sverige \). Isak Nils-

son utdelade penningarna, men i bcirjan at tV)lJande ar biet" hau

af Jöran Persson^) instämd infor Nämnden, sedan det visat sig

att konungen, som beräknat att på detta sätt erhålla en hjelp-

trupp af 1000 ryttare i Sverige, Icke erhållit en enda man. Isak

Nilsson, som, att döma efter redogörelsen fÖr ransakningen, icke

synes hafva haft ett enda ord till sitt försvar, blef med stöd af

det inför Nämnden uppvisade förpliixtelsehrefvet, förklarad skyl-

dig att ati*rlu'tala de uppburna pmninirarna. I^ti annat straff,

förlust af ära och lif, adrundcs honoiu derföro att han låtit hade

ryttmästarue och andre fa kunskap om hans uppdrag att mönstra

knektarne

Åtminstone Kursels ryttare kommo dock öfver till Sverige;

han sjelf var nämligen en af bisittarne i Nämnden, då (i April

1566) en vidlyftig rättegång anstäldes i Upsala emot de tyske

ryttarne under Alefelts och Buntings fanor. Såsom vanligt var

Jöran Persson åklagare. Desse knektar hade alltid varit K. M:t

ohorsaiume och, sa snart de blifvit bortkomnionderade, hade de

tilLstält myteri och (h'riL'cnoin oniiijliggjort luanget krigsföretai:.

såsom Juran Persson bevisade. Dessutom hade de med mord

och slag öfverfallit K. M:t8 undersåtar, hvar de dragit fram, sa

att fienderoe icke kunnat vålla större elände, hvilket dels .lörao

Persson bevisade genom att förete skriftliga klagomål från folket,

dels ock Nämnden sjelf erfarit af män från Vestergötland, som

bevistat senaste herredag i Stockholm. Afven berättade Jörao

Persson, att de tyske ryttarne, i synnerhet de, som tillhörde

ofvannäninda begge fanor, haft i sinnet f<>rräderi mot konungen

och riket, och ämnat att, i fall konungen uedsändt till dem

M II nas förpligtebebref tiaiiM ioteget i Nimnden* protokoll för den 7

Jan. l.^Vtié.

Enligt konaofcens befallning af d. 1 Nov. 1563. Riksrog.

>) Domb. d. 7 Jan. 1664.
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någm anderhandlare (kommissarier), »med flygande fanor draga

till konongen af Danmark och föra sainme kommissarier med
•ig, antingen lefvande eller dödet. Jöran Persson viste ock

förtälja, att de tftnkt med andre »afVikne förrftdare» rymma öfver

till tieii(l«Mi, om (le icke <lenri;i izaiiL' blitVit derifran liindrade.

k(tnun«ien ville lata sin |»r(tt»iss uripa anstittariR', hade de

viijirat utlemua dem och hotat koiiuntitMis folk. i sista striden

hade de icke skjutit ett enda skott ()a tienden, utau tiytt och

lemnat de andra trupperna i sticket. Afven hade de tagit i sin

tjenst och fört med sig mer än fyrtio svenskar, finnar, holstei-

nare eller jatar, samt åtskillige krigsfångar ifrån Varberg, Elfs-

borg och flottan.

Desse tjenare stftldes nn äfven f5r rätta. Att bär varit

ett ujtpenl»art myteri i trasia, lider intet tvitVel, och det tans

iierft>re iiiltiua anledniniiar att fiirfara striinjrt. Det ser nästan

Dt, som om denna rätteiian^' snart tV»rsvunnit icke Mött ur tyska

itgotrnppernas utan ätVen ur konungens, Jöran Perssons och

Nämndens minne. Tyskame läto sig åtminstone icke varna af

detta exempel och konungen och hans män kommo icke att er-

inra sig denna tyskames tygellöshet, då Nils Stnre ett år senare

skalle straffas bl. a. derföre, att han icke förmått styra dem.

IVetiotvå dödsdomar afknnnades denna gång. Jöran Persson

insände till konuncen tVirtecknini! pa de lifdömde fc)r att om
dem vidare erhålla kumin<j<*i)s hetallninfi. Knnnnizens vilja var

att fyra af de anklagade, dock icke lifdrmith'. skulle fa (|var-

stanua i hans tjenst, i fall de icke stämplade med de atVikue

förrädame. Jost Aiefelt skulle först »pinligen förhöras» och

sedan jämte de andre afrättas, dock icke i Upsala ntan i Vester-

gOtland, »på det våra undersåtar måtte förnimma att vi sådana

otillbörliga handlingar, som de der bedrifvit, icke vilja hafva

onäpsta»; tillsammans stadfilstades 22 af dödsdomarna. De be-

nådade sändes till straftarhete i Sala grufva

Ett icke ringa antal oriitt rådige fogdar och kammarskrif-

vare Idefvo äfven druml»' till drxlen. MtriMidfls bestnd deras

brott den, att de fört falska räkenskaper, enligt hvilka de skulle

hafva uppburit mindre eller utbetalt mera än i verkligheten skett.

£n fullständig förteckning på de lifdömde finnes i bilagan, hvar-

') Konnnfcen till J. P, å. 7 Maj !'>()<). Riksre};. DeMOtoin bekräftar kon-
a; .'rn i d. tta \,rvf dödtdomama öCver U knektar, hvilkat namn icke förekomma
i NaiuuUeus prutukuil.
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före vi »Ht kunna hänvisa o<-h här t-ndast anföra ett och annat

exeiuj»»'!. }?»Mikt lli^lsinii, en t"uL'd<' i Yesteruothind, liade ifke i

sina räkenskaper upptagit »fodringeu» tur aren 1563 ocli 1564,

f<jr tillsammans »3,396 hä^tai-. livilk^ t i penningar uppskattades

till 1,273 Ys mark. Afvea hade han utdelat fetalie*-varor, otan

qvittenser o. s. v. £o annan fogde i Kollands h&rad hade

tagit kalkar och messkläder ur kyrkorna, noder förevändning

att han skulle inleverera dem till kammaren, men behållit dem
för epeii räkninj; "). Fogden på Putkilax i Nyslotts län hade

dels uppburit till pfaltzgretVinnans hrudskatt .S,0IS mark pen-

ningar, men icke aHr-ninat mer än 337 mark, (hds i räkenska-

perna ötVer kosthållningen upptagit fullt »^mantal» fr>r hvarje

dag hela året igenom, ehuru många varit langa tider frånva-

rande för att uppbära skatten o. s. v., och dessutom i räken-

skaperna upptagit så många främmande personer att han skalle

hafva haft hos sig öfver hufvud taget 7 gäster om dagen

Några af konungens örlog8skep[> hade uti Östersjön tagit

ett tyskt fartyg, som var lastadt »med några klenoder, tapisse-

rior ofh sidentyg», som skulle tViras till danske konungens bro-

der, hertig Magnus. Detta fartyg infcirdes till Kalmar ocli en

viss Melker Ferlstickar»' skulle föra det vidare till Stockholm.

Han vände sig då till befallningsmannen på Kalmar, Johan

Karlsson, för att af honom erhålla lotsar och besättning, emedan
han fruktade att tyskame skulle bringa honom om lifvet. Be-

fallningsmannen brydde sig icke härom, utan Melker måste be-

gifva sig i väg, med den påföljd att knappt hade de hunnit ut

i sjön, förrän den tyska besättningen hotade de om bord varande

svenskarnes lit. Det tilläts dem dock att stiga i en mindn* bat

»>rh j»a den dretvos de omkring trenne dygn utan foda. slut-

ligen blefvo de räddade, men ske{)pet giek naturligtvis kouunecn

ur händerna. Befallningsniannen hade dessutom gjort sig skyl-

dig till ett annat brott. Jöran Persson visade nämligen, att han
för kronans räkning sålt salt för 45,000 mark örtug, mestadels

till allmogen i Småland, men inlevererat endast en ringa mängd
af det gamla värderika myntet, och som man förmodade att

han uppburit der i landsändan just detta slags mynt, men till-

vexlat sig det för egen räkning, skulle han med ed värja sig för

Domb d. 28 Febr. 1565.

*) Ibid. d. 4 Ang. 1563.
>) Ibid. jQoi (?) 1565.
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denna anklagelse. Skeppslasten skuUe han ersätta Domeo

omnämner icke, hnrn straffet sknlie förvandlas i händelse, såsom

troligt är, ersättning icke kunde åstadkommas.

Myntmästaren Jost Höijer blef af JOran Persson instämd

inför Nämnden. Hans myntsvenner hade anmält, att han alltid

vid Miiältnintiarna j)lä<j[;Hlp i ii^nrii inkasta n<iii;unlin;_', som han

inlHL't i ett iiapjMT, och lU* nusstäukti- att (l»'tta i<'ke von* ärliiit

haudladt. Han hade ock i sitt hus up|ifiiäft en stor skatt, som

den föregående myntmästaren Anders Hansson der nedgräft,

samt låtit några tyska myntsvenner stjäla stora summor ur myn-

tet Anklagelserna voro dock falska och återtogos; endast hvad

första punkten angick, förklarade han, att myntaren alltid måste

i sista stunden prdfva massan och »göra tillsättningen allt efter

som den är bättre eller sämre». Detta intygade äfven de hämti

tortariie vittin-iia, horr 1 )i<iiiysiiis Hfurrnis och Sven Bjurnsson").

Detta är ett t xcmpel. il>ian<l tiera, dnrpa, att Nämnden icke

alllid tälde de personer, Jöran Persson stämt intör rätta. Här

framställer sig sålunda frågan i hvad män .Toran Persson kan

sigas hafva styrt Nämnden. Då domen 1569 tUldes ötVer Erik,

Toro tvenne af anklagelserna emot honom, att »han inrättat sin

egen Nämnd eller domstol, der alla saker efter vissa artiklar

och Jöran Perssons angiftrelser blefvo afddmda, när Sveriges lag

de anklagade ej kundo Hllla, och att han stiftat en sådan lag för

aiigifvare, det de skulle fa hälften af bcHerna oeh J«)ran Persson

det öfriira» Afven viste Jöran Perssons samtida berätta,

huru som det var han. som tVirt-stah ade Nämnden de domar,

bvilka borde föllas. Att det oaktadt de af honom anklagade

stundom af Nämnden triades, bevisar endast, att han någon gång

låt rätt gå för våld och de anklagade kunde då prisa sin lycka.

Men var det deremot så, att Jöran Persson icke ville gå in på
att gifVa vika, måste Nämnden i stället göra det. Hans till-

gäng pa anklagelsepunkter var då lika outtömlig, som hans lag-

"»kipande vilja oemotstandliji. Huru han dervid gick till väga,

lär oss Nämndens domhok pa mer ;in ett af sina blad, och pa

ett ställe berättar den derom följande:

Den 14 Okt. ir>64 l)lefvo Mårten Tomasson och Jöns Mans-

aon af konungens tillförordnade ståthållare anklagade inför Nämn-

M Domb. d. 24 Jan. 1566.
Ibid. 23 Mnrs liV^f).

Celsius: K. Krik \IV:s hist. 2:a uppl. s. 310.
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<l»Mi (lirtVtio att do. livilka sasoiii t jenstfiiuin i liakm-kaiiimaren

erhållit i up|«irafi att iitlictala 15()2 orli 15(33 ars liuier i pen-

ningar och khide till krigstolkot samt slotts- ncli tianJsfolket i

Småland, Östergötland, Vestergtitland och U{>land, der vid lag visat

sig så försumlige, att folket, i synnerhet i de begge förstnämnda

provinserna, högt gifvit sitt missnöje tillkänna samt äfven i Dan-

mark utspridt rykte härom. Löningsregistren utvisade dock att

de 130,000 mark Jöns Månsson för 1562 upi burit i Kammaren,

hlitvit ordontliiit utltetalda, mon att donna summa icke varit

tillrjifklii:. utan l>rist uppstått af 8,000 mark, livilkon ilrabbat

endast nation dol af iolkot i Upland, d«a deremot i do r>t'riL'a pro-

vinserna hvar och en erhållit hvad honom tillkommit. Mailen

Tomasson hade åtskilliga gånger anmält detta förhallande till

Kammaren, men ej utbekommit den bristande summan. Hvad

1563 års aflöningar anginge, hade Mats Törne erhållit skrifvelse

från K. Maj:ts kansli i Halmstad med befallning att forordna

vissa personer, som skulle mönstra folket på konungens slott och

gärdar, och sodan nKmstorroLMstron hlitvit till konunL'en öfvorlom-

nado. skullt' [MMiiiiiijar till aHtuiiimcn orhallas. Kominiien ator-

kom till hutVuvlstadon najzra da^ar tor»' jul, mon monstorhorrarne

anlände icke motl registren forr än vid Disatingstiden. Emeiier-

tid hado Marton Tomasson insjuknat den 2 Januari och måste

söka l&karehjelp och kunde ej lemna sjukbädden förr än vid

pingsttiden. Lönen togs derföre ifrån honom och åt en annan

person i Kammaren lemnades hans befattning. Aldrig hade han

vidare af konungen eller Jöran Persson fått befallning; att be-

ställa nacot i Kammaren. Den andra mot dossa bada personor

riktade aiikla<ii l>. }iunktt'n innr]i»»iL att do ftirsummmat att enliiit

K. iVlaj:ts botallninL! i lauflot inbir^kairn ^alpctor, krut. harnosk,

värjor, salt, kliide och andra artiklai* till arméns behot. Do abe-

ropad<> sina biickor i Kammaren såsom bevis på att de gjort

allt hvad i deras förmåga stått för att efterkomma konungens be-

fallning, samt vädjade till Nämnden, huruvida det varit möjligt

att under dessa tvenne år i ifrågavarande fall uppnå ett bättre

resultat.

Det var icke möjlict ffir Nämnden att falla dessa personor,

da dt' viste Mtt sa fullkoniliiit urskulda sit' för anklaiielsrj-na.

Do IdftVo d«'rt"r»ro ti')r dtmia »zauL' trikiindo. Den 18 "Nov. >tod(t

ånyo .biran l*orsson och Marti n Tomasson eiuot hvarandra intor

Nämnden. Jöns Månsson undgick vidare ransakning. Jöran
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Persson lo\jde sin vanliga metod att ständiL^t t"«)ri'l)ära nya ankla-

gelser. Nu påstod ban att Mårten försummat att upprätta växel-

banker enligt konnngens nttryckliga befallning, hvarpå denne

svarade, att han till konnngen aflemnat förslag på de personer,

hvilka han ansett vara lämpliga att förestå sådana banker, men

kossngen hade sagt sig icke knnna undvara dem till andra ända-

mål. Jöran Persson yrkade då att det skulle hafVa varit hans

skyldiizliet att tiiresla andra |)er>on»r liiiitill, men Mårten liedy-

ra<ie med ed att han flera nanizer iinder(lan'mt lit»s knmin>ien an-

hållit om att blitva bethad Iran detta uppdrag, emedan lian icke

kiode flera personer, som han knnde tVu esla, åtminstone sä läntje

det var krig i landet. Nämnden dömde, att Mårten i betrak-

' tände af den korta tid han varit i Kammaren svårligen skalle

hafVa kunnat bringa dessa banker till stånd, dels emedan under

dåvarande omständigheter, det icke varit någon lätt sak att

tinna lämjilitra personer till att förestå bankerna, dels emedan

det ätVen erfordrats en mängd allehanda främmande mynt, som

da icke statt till att anskaffa.

Annu en anklnnelse mot honom framstäldes af Jöran Pers-

son, nämligen att han f<)rsummat )d>es})isa slotten med ett ars

fetalie», hvartill skulle hafva användts de gamla restantier, han

af fogdame bort utkräfva. Han visade dock att alla lefnads-

fSSrnödenheter blifvit använda för flottans och arméns behof, och

sade sig icke hafva erhållit befallning att utkräfva restantiema,

som, enligt .Töran Perssons beräkning, borde hafva njfpizätt till

ll^M) laster. Niimnden ansan, att äfveii om lian t riiallit liefall-

ninji härom, liade det dock varit oiiir>jliiit fr)r hoiuun att utkräfva

des6a restantier, helst årsväxten varit ringa. Det hade visat

sig, att de personer, s(>:n varit 20 ar i Räknekammaren, icke

konnat bringa det derhän att restantierna influtit, och borde

skalden således drabba dem i första rummet. Slutligen stälde

J5ran Persson honom till ansvar derföre att han icke efter sitt

tillfrisknande åter inträdt i tjenstgöring i Kammaren, men Nämn-
den kunde icke heller härvidlag godkänna klagomålet, alldenstund

liinon genast Idifvit honom fråntagen och tjensten at en annan

'»fv.rlemnad, hvarfVhe han icke ansågs hafva kunnat wofordrad

inträda i sitt furra kall».

Längre än tre dagar kunde icke Jöran Persson se sig öfver-

vQDnen af sin fiende. Den 21 i samma månad aljgyordes man-

nens öde med några få ord. Jöran Persson sade, att K. Maj:t
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icke tillåtit honom j^itt länizre Vcara itVan Kaniiiiaren, sig till att

lata kurera, äa uppa tre veckor», och att han i sitt hem bistått

andra personer med deras räkenskapor. Xu gaf Nämnden rika

och på dessa grunder dömdes den misshaglige till döden.

Det torde vara svårt att från nrkundema firamdraga några

bevis, pa hvilka nian kan stödja det påståendet, att Jr)ran Pers-

sons illvilja mot acU-ln liatt sin tVuklarlitja orsak i nairra röjda

»tämplin«iar frau adelns sida emot »K. Majestät oeh Sverises

rike», såsom den vanliga frasen lydde. Konung Erik och hans

gunstling gjorde väl allt hvad de kunde tor att tvinga adehi till

det yttersta, men med en beundransvärd långmodighet bestod

den de många och hårda profven; den försattes i den ställning,

att våld mot konungen icke längre hade varit våld mot Sveriges

rike. Adeln ingrep ingalunda störande i händelsernas utveck-

ling. Resnint^en 1568 var några veckors verk och i spetsen flJr

densamma st(id<> konungens bröder. De tVirde da icke blott sin.

än mindre t ndast adelns, utan Sveriges rikes talan. Hvad .löraii

Persson angår, hyste han i förstone ett hendtligt sinnelag mot

adeln, som egde makt, och sedan han sjelf trängt sig in i dess

krets, blef hans fiendskap fortfarande rigtad mot de mäktige,

som voro adelsmän. Hans egen farligaste makt låg deri, att han

kunde med samvetslösa vittnen bestyrka snart sagdt hvilka be-

skyllningar som helst mot hvem som helst. Till alla landsändar

utsände han sina lurande s[)ejare; de blefvo stundom igenkände,

fruktades mer än jiittMi och vist»' gemenligen att utföra sitt värt

till sin herres Itelatenhet. I motsatt fall värderas (kie afgjordt.

Att detta spioneri dock icke alltid medförde äskad utgång ma

anses såsom en länk bland bevisen derpå, att Jöran Perssons

begär att snäija sina offer stundom hade i deras oskuld ett gaoska

svårt hinder att öfvervinna.

Det synes hafra dröjt några år innan Jöran Perssons

stämplingar mot adeln togo sin början. Frälsemännen stodo

i lifiig beröring med den högtbetrodde sekreteraren. Många bref

tinnas «|var, i hvilka de till honom frambära i icke blott öd-

mjuka utan äfven vänliga ordalag sina ansökningar, att han

matte lata fran kansliet expediera och med konungens under-

skrift förse deras frälsehref, — en sak, hvarmed man ofta drog

långt ut på tiden. Var det någon annan angelägenhet, som låg
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dem om bjertai, frambärs den likaledes till honom. I ett af bref-

ven från grefve Svante Sture till Jöran Persson beder denne ho-

nom utverka konungens tillstånd för hans son Nils att åtfölja

sin moder till östergdtland för att derifrån hemta åtskilliga för-

nödenheter for grefve Svantes resa till Reval, och i ett senare

liref beder han honom utverka uppsköt' med samma resa, emedan

hans hustru illa insjuknat

Den törsta befallning Jöran Persson mottaL'er af konungen,

rörande Sturame, &r af försonlig art. Svante Stures son Erik

hade som bekant Varit anstäld i hertig Johans tjenst i Finland,

och det bref fadern till honom afsände vid utbrottet af oenig-

hetema mellan konungen och hans broder, för att befalla honom
återvftnda till Sverige, blef af hertigen uppsnappadt och brändt,

hvarföre ock den unge Sture fans trogen pä sin post vid herti-

gens sida, da denne belägrades i Alio, och rakade da i taniren-

skap. Det synes dock icke hafva dr(»jt länge innan konunuen

i skrifvelse till Jöran Persson, som hade öfveruppsigten ej blott

o5er den fåugne hertigen utan äfven öfver dennes tjenare, be-

falde honom att foriossa Erik Sture ur sitt fängelse, »oaktadt han

hafrer sig inlåtit med hertig Johan och uti hans otillbörliga före-

hafvande honom bistått»

Att döma efter nu tillgängliga källor var konungens kusin

öfverste-sekrete- rådet, grefve Per Brahe, en bland de aldra flirsta,

wm utsattes för Jöran Perssons anslau. Han var en af de rad-

eifrare Erik mest anlitade i början af sin re<jering. Pa som-

maren ar 1563 uppdrog Jiiran Persson »pa konuniiens vägnar»>

åt en af sina män, vid namn Olof Jonsson, att begifva sig till

grefve Per och spionera på honom. Den berättelse han till Jöran

Persson afgaf fir väl höljd i ett visst afsigtligt dunkel, men
stämplingama framlysa den på ett slående sätt* Vid hans an-

komst fråntogo grefrens tjenare honom hans skjutvapen och, som

det icke fans rum der pa gården, fick han taga in i en annan

by. När han tVdjande dagen återvände, in<>tte honom grefve Per

på irarden );med sitt svärd i handen, sdui en landsknekt, o<-'h sag

pa honom med skarp uppsyn, såsom en vild eller vred man plä-

gar, samt sporde honom hvad han ville göra i den landsändan».

') Bret tiii J. T. af d. IG Apr. och d. 3 Juli 1562. K. a. 1 båda brcfveu

%ii«t konfirmfttiaB pl fSrliniufftr oeh pt greftkftp* Afven adeln trista nit med
vederbörligH gSfvor ondestödja siua au^ökuitignr.

^ Odat! koncept bl. Bref till J. ?. IL a.; i aiu helhet tryckt i Uist. Bibi.
IV, »id. 142.

ilitt. Tid4krift 188L 25
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Olof Jensson svarade da, att han fatt K. M:s l»etallnin2, att

efterse det icke naizon olaL^lig handel bedrefs i Vestergötlaud,

Dal och Vermland med norrmännen, samt företedde K. M:s bref,

hviika dock grefve Per n')rkastade såsom skrifna för flera år

sedan. Olof Jensson försäkrade, att hvarken konungen eller

Jöran Persson befalt honom att straffa någon, utan önskade han

blott erhålla uppgifter om dem, som i ifrågavarande afseende

kunde hafva förbrutit sig, hvarefter han skulle åter begifVa sig

derifrån. Grefve Per »blef då illa tillfreds, bet samman tänderna

och sporde honom hvarifran lian nu kom orh när han senast

talade vid konungon^^. lian ville icke svara, att han .sa nvli^en

varit hos konun^^on, utan »tVirsköt tiden», och skref till Jöran

Persson: »Den grefven har en stor fara för mig och k&nde mig

väl. Dock på det sista höll jag mig mycket ljufligen med ho-

nom, och blef han deröfver ganska glad, att jag ville draga der

af landet, och tordes jag derefter icke mycket nalkas honmn

personligen, i synnerhet som mitt samvete gnagde mig för en

hemlig falskhet» GrefVe Pers stund var ännu icke komineo.

Det var först 1565 han föll i onåd, då han såsom ftltöf^erste

ledde belägringen af Bohus, men icke ville lyda Eriks befallninn

att, f<ir att tvinga knektarne att hipa till storms, föra dem pa

tlottar «>fvor cltVen ocli sedan, da de blitVit utsatta ior fiendens

eld, rycka flottarne ifrån dem ").

I Maj månad sistnämnda år blef grefve Per jämte en stor

mängd af adeln af Jöran Persson instämd inför Nämnden i

Upsala. Att någon befogenhet dertill fans, lär icke lida tvifvel

Frågan gälde nämligen adelns försumlighet att foUgöra sin ross-

tjenst Den tid var nu Qerran, på hvilken grefve Per med

saknad tänkte, »då hvar och en gjorde russtjensten efter sin vifja

<) Bref till J. P. «f å. •/« 1Ö6B i R. a. Af bn^r«t fhiagftr viUn att

penoner fitt reda pä att han utiumlt? siUom ^])ioii. Hnn vistr ork alt In;rä1t:i om

ett rvkto att horr Sten rund vilju liitit sijc fåiign». Spioiicniigiirna på jirefTe

Per hviikeu i likhet med muuga siua likar ofta tick uppbära hårda ord af ka>

nuDgeo, fortfora sannolikt änder hela Eriks tid. Jmf^ Forssell : anf. arb. sid.63»

not. 1.

2) Uik-ri'ir. d. 15 Mars 1565.

^\ Kedau i !«Iutet af 1563 befalde konungen Jöran Persson att stilla ea d<l

af adeln fBr rätta, »»om sig icke tillbörligen mot oss och riket förhållit, i det att

de icke hafva haft tillfvllis pä detta tag deras hastar och karlar, utnii rn part

hafver näppeligen hållit haliparten at hvad de borde, aomlige uro ock alldelci

oteblifne». Rlksrefr. d. 22 Hov. 1568. R. a.

*) Att Jfiran Por^^son sjdf föregick adeln med godt exempel i afseende på

rusStji-iT^tiMi ^\npfi df-raf, att ila mönstring anstaldes ir>t)ti oeh brister visade sig

hos alle ufri^e, betans huu hafva uppsatt 12 hiistar i st. f. 4.
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och beqvämiighet» Vi hafva redan sett, att Nämnden ofta

nasakade om gods, till bvilka den tillerkftode adeln lösningsrätt

fr&D kronan. Väl drabbades ftf^en adeln nnderstandom af den

revision af åtkomsihandlingama, som vid denna tid tämligen

sHmint fl^retogs, men att en sådan undersökning var af nöden

är ock visst. Det var icke någon lätt sak Nämnden och Jöran

Persson atogo sig, att skijia rättvisa i afsocndo pa de intrass-

lade e^orättstörliållandena, som icke just blifvit utredda af Gustaf

den förste. Väl var det ett utarniande krig, som nu förts ooh

fördes, och mången frälseman blef oförmögen att i längden full-

göra sina frälsepligter, men Nämndens utslag visar ock, att mån-

gen blef från ansvar frikänd, onder det att andre dömdes sitt

frälse förlnstige.

Det yar i sanning ett lysande sällskap, gent emot hvilket nu

proknratom uppträdde. I spetsen f5r de anklagade voro grefvarne

Svante Sture ocb PerBrahe samt Gustaf Olofisson (Stenbock). Desse

blefvo af ynnest benådade, med särskilda föroskriftor UW Sture

och Stenbock att iakttaga de vilkor, som i deras »obli^rationer»

inueh«»llos. 8 af T ^»lands-adeln, 4 af Ostgöta-adeln, 19 af Sma-

lands-adeln och 17 af V estgöta-adeln blefvo derefter uppropade. -

Af desse voro somlige icke tillstädes, andre voro icke af adel,

men gifta med frälse qvlnnor; med herr Sten Eriksson (Leijon-

hufvnd) Charles de Momay och herr Nils Jöransson (Gyllen-

stierna) uppsköts ransakningen. Af de öfrige blefvo 22 beröf-

rade sitt frälse och 23 frikände af olika anledningar, stundom

»emedan de intet gods hade» Då adeln till konungen fram-

bar en supplik om lättnad i dess russtjenst blef denna fram-
_ •

') »Gamble Grefve Peer Brahet Oecononiia Eller Hntsholdz-Book för

Qttst Adelsfolck ". Visingsborg K»??.

') Jmfr Kor.*soll 1. c. ^'lå. W. Vi<l sfimtnn tid utfiirdade knniintren btfall-

Biag till adelo att den 17 Juui möta Itouoiii i JSkara, fur att draga i fält mot
daBtkaree, »och Ttrande der tillfdrtankte att Ots och Sveriges krooa en fallkomo

liir russtjenst ske måtte, både af edra gods och af förliiningar. efter «om vara

nundatcr derom vidare inmhalla ocli I 0>s nicd brt-f orh si::ill lofvat och till-

fn^i hafv-cn ». (KiksreK. d. 12 Maj 1565). .Med tinskn adelu erhull Arvid .Matls-

ton i dotet af följande Ir befallnfog att ransakA i af«eende pl rasKtjensten.

<Rikireg. d. 27 Nov. VyC^O).

') Någon närmare uppgift om denna »upplik lemuas icke, meu det torde

icke knnna vara fråga om någon annan fin den, hvari adeln, förbindande sig till

tre månaders krigstjeii^t utom landet, begär att »om nftgon icke förmådde sniiuna

tre mJlriaders tjtii-jl fullborda, att då v.^re tjeuarc matte gn tindtT din bcsoldniiig

k. M. sine skjrttar nadigst gilver, och begärc att det mätte så företas, att Svc*

riget riket granaer och strömmar iro de, som salig oeh högloS. K. M. i sitt

våld haft hnfver, dock icke så för^^täendcs, att vi ville barmcd Qteslota ocb
icke bekaooa för K. M:s ocb Sveriges ledamot de laod och orter, eoni K. M. na
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stäld af CMi Mand Jtiran Perssons tortroLMie, Krister Persson

(Hjort till Flishnlt), sasora ett bevis pa adelns otrohet. Diniie

Krister Persson var Jöran Perssons handtlaugare i mycket, sär-

skildt i förfuljelsen mot Per Brahe och Gustaf Stenbock, och

- då desse, kort före utbrottet af danska kriget, gäfvo konangen

anderrättelse om den danske konungens tillemade infall i landet»

uttydde Krister Persson detta sålunda f5r konungen, att de begge

berrame derigenom endast velat skrämma honom ifirån att före-

taga anfallet på hertig Johan i Finland. På Svartsjö fick han

vidare tillfälle att irifva fritt lopp at sin förföljelselust

Det tinn»'s nianga samtida berättelser um Jöran Perssons-

torhållande till adeln; de hartlyta till en did itran haus mot-

parter och kunde dertöre anses siisoni i någon man rttver<lritna^

men deras vittnesbörd är sa enstämmigt och fVan andra hall be-

kr&ftadt under de många ransakningar, som följde pa Eriks fall.

att de v&l kunna tjena till ledning vid en skildring af denna dei

af Jöran Perssons historia. Oupphörligt, der adebs öden skildras^

nämnes ock Jöran Perssons namn, ty, heter det i en af dessa

berättelser, »gernå leker tunga å tandasår». Han i»gick omkring

som ett gjupande och rytande lejon till att söka orsaker, hum
han kunde komma Kongl. Maj:t i den »irund och mening, att

Sveriges adel skulle icke vara honom huld ocli trogen». Att hos

adeln fans mycken våldsamhet att stätja, äi" » n sanning, som

stöder sig pa ojäfaktiga bevis. Att Jöran Persson kunde hafva

bakom sig en hel bondeskara, som för honom utpekad»» hjertlösa

innehafvare af grefskap, friberreskap och allehanda förläningar»

låter sig icke blott anas vid tanken på att här är tal om midten

af det sextonde århundradet, utan ock bevisas smed bref och

insegeln. »Hvad adeln tillät sig», yttrar Geijer i en recension

af en samling urkunder från denna tid, »derpå förvara dessa

kafver lutit intaga i Liviand eller ock gcuoiii Gudä nådiga tillbjrlp biir efter be-

komms ml, utan allenatt att vi mlge blifva rid da gränser, aom förberört ar, oek

vilja vi vara K. M. gi-nnm vSr svurna fd, inom Imirlt-f och utom, sSgom ri»ttrå-

dige adeUmän och us» braka lita mot K. Maj:t8 ucli riksens tiendrr med lif och

blod, det yttersta Gud gifver oas niden till (Defekt koncept bl. Acta hUt. It.

Brinrar man sig, att det ofta var för krooins egna proviantmästare rent af omöj-
ligt att nnsktifTfi det nödtorftiga till hiirrns underhrill, huru svRrt straft' dem an

derför botade, och att månge af adeln verkligen blifvit af det långvariga kriget

nratåndtatta att Mfnllborda» tre månaders tjenstgöring atom landeta grtnier —
och om andra är hir ja icke frftgn — al torde dennt adelas framttillaing h9n
nnaea ganska skäliur.

') "Beawärtoger emot Christer Perston. Sthlm d. 2 Dee. Acta

hUt. R. 8.
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bandliogar flera bevis. Bönder från det åt Stareska iuispt för-

liDta grefiikapet, som klagat OfVer gftrder och körslor, dem ålagda

af grefnnnan Märta Stnre, och i böljan tittt medhåll af konnn-

geo, fly förskräckta nndan, sedan hennes måg Hogenskild Bielke

^tt tala med honom, och magen råder svärmodem i grofVa

ordalaii att hålla efter dem deras raotvilli^fhet» ^) o. s. v. Man-
drapar»' tunnos ock bland »ioras foirdar. Mt ii iiiirahinda vur .lr)ran

Persson rättf mannon att sj»ela folket.s hrsk) d(lai>'. Man skulle

kunna sä^ra, att han dt^dat riittvi;>t nudlan hiig uch la<4 i (h't fallet,

att han lika begärligt tortryckte dem begge. Gärder och dags-

verken utkräfdes af den ene med samma kraft som ryttare och

hästar af den andre, och tortyrredskapen hade han lika fermt

till hands f6r den ene, som lögner och snaror f^r den andre.

Hnfradfirågan är, hamvida Jöran Persson verkligen kommit någon

sammansvärjning mot konangen pä spåren. Bevis derpå hafva

icke kannat förebringas *).

Icke blott Nils Stures vfinner oi-li anhängare tVamhidlo huru

oin«*ili<jt dft tVvr honom var att lyda de hvarandra korsande hv- •

talliiiuLiar, som ut^ii)L'o från konungons kansli. Att sådant ansats

vara icke blott en tVdjd af konungens kända ocftcrrättliiihet vid

besluts fattande och upphäfvande, utan äfven ett medel att bringa

tjenaren på fall, visar sig af ett inför Nämnden af Jöran Pers-

son framdraget mål. Dennes systerson, konungens kammartjenare

Peter Velamsson hade nämligen hört kammarskrifvaren Volmar

Vichman flerfaldiga gånger yttra, »att K. Maj:t låter ställa så-

dana instmktioner, att det icke är fÖr någon menniska möjligt

att dem efterkomma, utar> måste man på det sista sfitta lif och

Ipfverne till» Han kunde ii ke t'<»rnias att uppli*ira med detta

tal. liuru farligt det jin var. I)ertV)r. iifvensoin for andra brott,

dunides han till diiden, men Hck af koniiiijz» !! nnil ').

Det var efter slaget vid Axtoroa i Svart ra socken (d. 20

OkL 1565), som konung Eriks ovilja mot Nils Sture utbröt.

Efter att hafva bemäktigat sig Varbergs slott och stad, drog sig

Nils Bo\je, åt hvilken konungen, sedan han fått reta att icke

den danska konangen i egen person emade taga del i f&lttåget,

*) LitteratnrbUdet 1888. N. 8. Rec öfvor Dt- la Gnrdietkt arkivet.

^1 Geijers förkastatidi; nf on »lik be^^k) iliiinu har bekräftato af de Djaste

QcdersökDiugarua af frfigau. Vi återkomma dertill längre fram.

') Domboken, protokoll f. d. 80 lan. 1567.
*) Han beflnnea oänligeo ett Ir derefter (d 7 Febr. IfiCS) bafva fått be-

iallaing af koDiiBgeD att uppköpa proYiant i Vettergötland. (Rikareg.)*
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afstått (itVerbetalet ötVer svenska hären, tillbaka in i landet,

och Mornay (UVerto*^ befälet på Varberg. Då denna ort började

att af Rantzau belägras, sände Erik till Mornays ondsiittoing

Jakob Henriksson (Hästeftko) med en här, som var den danska

öfverlägsen. Rantzau drog den till möte och nu uppstod en strid,,

som slutade m,ed sYenskames flykt. I striden som ock i flykten

tog T9ils Sture del, men att han personligen under striden förhdll

sig tappert, ftr beyittnadt af förmän och manskap. Befftlhafva-

ren, Jakob Henriksson, skref till Nils Stare, kort efter slaget,,

med befallning att skynda till koniuiizen uch meddela honuui sla-

gets sorgliga iitsanLl. »och» tilliigLZcr han, > beiler jag pa det vän-

ligaste Eders licrradr»mr berätta deiom, det eder kunniirt (»eh

veterligt är, efter jag sa ingen annan hos mig sag, som bättre

besked om den handeln vet gifva än I; om hvad jag på den
dag om Eders H:ts ridderliga dåd och mandom sett och förnam-

mit hafver, vill jag i tillbörlig tid intet förtiga» Hvad knek-

tame tänkte, skola vi snart se.

När Nils Sture anlände till konungen, som då befann sig

i Vadstena, blef han der vänligt mottagen »och med gästabud

väl trakterad och med stor och gunstig tacksägelse, det han så

troligen, manligen oi h väl hade bevist sig i samma slag». Tre

dagar derefter lät Jihan Persson anställa en Ivsande fest. Man
vet förtälja, att der serverades 24 rätter pa silfverfat frän konun-

gens eget kök, jämte vin och andra goda drycker. Jöran Pers-

son samtalade med Nils Sture och meddelade honom i mångas

närvaro, att konungen ämnade skänka honom 200 gårdar och

för öfrigt bevisa honom all kunglig nåd. Dagen derpå förnyadea

gästabudet, hvarvid Jöran Persson lät Sture förstå, att han yt^

terligare kunde förtjena sig 200 gårdar, om han blott lade sig vinn

om att göra R. Maj:t till viljes i ett ärende, som honom snart sknll»

meddelas. Redan påföljande dag erhöll Sture befallning att be-

gifva sig till åtskilliga härader i ^'estergötland f<>r att nnders(>ka

i hvad man dess inbyggare kunde hafva varit försumlige i att

till Varbergs slott utgöra dagsverken. Voro fogdarne något skyl-

dige bärutinnan, skulle Sture straffa dem utan all nad och der-

efter företaga ransakning med bönderne, hvarvid han l)orde vara

omgifven af några fanor ryttare och några f&nikor knektar.

Visade de någon tredska, skulle han tända eld på 20 å 30 byar

') Handl. rör. Hkaud. liist. iV, s. G9.
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oih ihjälslå uppviglarne. Sådan var dfii kungliga instruktionen,

och da Sture synes liatVa hyst betänkligheter att följa ordalydel-

sen i densamma, törtragade han sig ytterligare härom och fick

»f Jöran Persson och Krister Persson det svar, att »K. Majits

viya fir att Eders H:t med de härader, som ovillige hafva varit,

med straffet efter instraktionens innehåll sig rätta skall»

Detta svar är dateradt SvartijG den 11 Jannari 1566, men re-

dan den 30 Dec. 1565 lät konungen från Knngsbro ntf&rda be-

fallning till herr Nils om att hålla sig redo att, så snart Nils

Boije det äskade, dräpta till honom t()r att Inträda vid beliigringt n

af Bohus. Dessa l»ada, hvarandra motsägande befallningar borde

ungefär samtidigt hafva kommit herr Nils tillhanda, odi nanra

fa dagar derefter mottog han bref frän Nils Boije, hvari han

anmodades att ofortöfvadt begifva sig till honom. Fiendens rö-

relser föranledde Nils Boije att beordra Nils Staire och andre

höfWdsmän att draga in i Norge för att der göra honom afbräck.

Detta var i slntet af Februari månad. Så snart konungen för-

nojomit detta, vredgades han öfver att Bohus blifvit öfvergifvet,

och utfärdade ifkin Stockholm befallning, att Nils Sture och

Erik Gustafsson skulle återvända till Bohus. Knappt hade

Sture hunnit dit tillbaka, förr än Boije tick kunungens befallning

att till honom ofördrr»jliL't'n atiilrda Sture. Pa Svartsjr» blef

denne lika statligt mottagen och undfägnad som birut i Vadstena,

men plötsligt gaf koimngen vid bordet sitt missnöje med honom

tillkänna, antydande att Sture varit skulden till de tyske ryt-

tames flykt vid Axtorna. Han visade sig dock snart åter nådig,

drsck Sture till och bevisade dennes begäran att få begifva sig

in till hufvudstaden. Efter några dagar erhöll Sture der bud

ifiran Jöran Persson med tillsägelse, att han skulle stanna hemma
bos sijz, emedaii Jöran Persson ernade i vigtiga angelägenheter

besöka honom. Herr Nils lät da »göra mat redo, köpte vin och

hvad annat huset förmådde, ov\i satt och väntade pa Jiiran

Persson». Under tiden lät denne pa gatorna i »läsa i trumpet

'»fh utropa såväl Nils som hans i sjiislaget utanför Bornholm

ihjälskjutne broder Sten. såsom »Sveriges rikes och K. Maj:ts

förrädare, skälmar och bösewichter». Derefter besökte han Sture

och tillfrågade honom om han ville stå honom till rätta eller

Buderkasta sig en skymflig ridt genom staden. En dylik »triumf»

') Haudl. rör. Skand. Ilist. i V, g. 80.
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hade konungen kort förut befalt Jöran Persson anst&lla äfVen

med Nils Boije och Anders Sigfridsson (Ralanib). Da Jiirau

Persson ytterlitrart' f<)rfraL'ade sig (ieruni, .svaraile konunsen ho-

nom >jb('lanLiaii<le den tiiumt' tVtr herr Nils ii.iiji' och Anders

Sigtridsson iMsliillas skulle, ma du dig derutinnan rätta efter

det besked du tilltVirenne af Oss deroni hatVer bekommit, ty om

så icke sker, da blifva vi förorsakade att med rätten emot dem

procedera, hvilket da fast besvärligt för dem blifva ville». Skym-
fen lär dock hafva blifvit dem besparad.

Nils Stare ville ej heller underkasta sig något sådant, utan

erbjöd sig att stå Jöran Persson till rätta. Denne lät då ge-

nast sammankalla Nämnden ))a rådstugan. Det märkliga proto-

koll, som vid detta sammanträde der fördes, är af fidjande ly-

delse: )d)en .luni (1566) kom bir oss höcstbemälte K. MaJ:ts,

var aliernadigste herres och konungs liciL^-^tbrtrodde nran, sekre-

terare och jtrokurator, ärlig och vällnirdig .loran Persson till

Juleta, och uppa högstbemälte K. Maj:ts vägnar och i Hans

namn klageligen gaf tillkänna, huruledes herr Nils Svantes<:on

några värf och ärenden, som honom af högstbemälte K. Maj:t

voro befalda, att han uträtta skulle, som riket mycket angelägna

voro, icke hade fullbordat, utan låtit blifva obestälda, och vardt

i högstbemälte K. Maj:t8 namn herr Nils Svantesson efterlåtet

af förbeniälte Jöran Persson, att han antingen skulle svara honom

pa Iv. Majits vägnar till rätta, eller ock uti undeidanis: ödmjuk-

het undergå det nadisza niedtd. som K. iMaj:t nadiiist täcktes

houom iialiigga, hans lif och ära (dVirkränkt, som var att herr

Nils Svantesson, utan vajien och värja, skulle komma ridande

genom Söderport och se(Tan i sitt inridande blifva undfangen

såsom honom egnade och borde, for det han sig icke troligen

bevist och .förhållit hade, — dertill herr Nils svarade sig förr

vilja svara sin sak i rätta. Ar för den skuld högstbemälte K.

Maj:t vorden förorsakad att låta vidare procedera med rätten

emot herr Nils Svantesson, och vardt han den 14 Juni stäld för

rätta och anklagad för dessa efterskrifna artiklar: till det första,

att han hade tillstadt de tyske ryttar»- att fordertva K. Mai:ts

un(K r>atar och hela Ve.stergotland : till 'Irt andra hade han till-

stadt samme tyske ryttare i^ora det fdrriideri, att de .vin till K.

Maj:ts tieuder, de danske, hafva begifvit, oauseende den befallning

<) Rikareg. d. 2 Juni 1566.
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bao hade, att han såd&nt skulle förhindra och dem nederlägga,

om de sig tänkte öfver gränsen; till det trecUe, hade herr Nils

Sfantesson försnmmat att förskaffa dagsverken från Vestergöt-

lind till Yarberg, såsom han ock eljest icke hade låtit ske den

tillförsel derifrån med de gärder i Vestergötland voro. Ändock

stt herr Nils Svantesson ville sig undskylla med två K. Majits

bref. s(uu han sedermera hokoiiiiiiit hade, sa fans dock irke med

8amma skrifvelsci' honom vnra remiltfradt naijot. som hans torra

niedgifna instruktioner inneludlo, jta hvilka han sijj; ock till det

högsta med bref och sigill förpligtat liadn, utan hälire det be-

vistes, att han utaf Krister Perssons ocli Jöran Perssons skrif-

Telser var dertill förmanad, att han troligen skulle uträtta det,

som föreskrifnå hans instruktioner förmälte. Så var honom ock

Dogsamt veterligt om de tyskars förrädeliga förehaiVande, allden»

stond det honom sådant väl fyra månader tillförene af K. Maj:t

Tsr tillkänna gifVet, det han ock väl tänka knnde, att de uti

verket ställa ville, när som de sade, pa den tid han några dagar

f"rrän de rymde var till tals med dem, att de sig icke ville be-

gitva till K. Maj:t.

HvarfrM*e hafva vi, tattige man i KonnnL's Nämnd tillfiir-

ordnade, samt med krigsnämnden efter en nogsam ransakninL'

och långsamt öfver\ ägande icke kunnat fria förbemälte herr Nils

Svantessons lif och lefverne, utan att han det förverkat hafver

efter K. Maj:ts hofartiklar om dem, som försumma angelägna

och nddtorftiga saker, så ock efter hans egen förpligtelse icke

beller kunna förskona hans ära och redlighet, med mindre än

K. Maj:t af synnerlig gunst och nåde vill honom henåda»

I sanninjr, domar»', som vjigat att at papperet anförtro en

»lik dom. hatva icke varit besvärade af napon omtanke att skona

sill eiien )jära och redliLdn*t» i »'ftciverldens ösfon. Det lagrum,

soni åberopas, är 15 paragrafen i hotartiklarna, som säger: »den,

som försummar något, hvad honom af vår nadine lltrrc och

Konung eller Hans befallningsman befaldt varder, det K. MajUs

eller riksens välförd gäller, med mindre han haf?er lagligt förfall,

hafve förvärkat halsen ...» Vi hafva sett huru Konungens se-

nare skrifrelse, med befallning för Sture att begifva sig till Nils

Boije, upphäft den förra, som af Jöran Persson och Krister

Persson framhölls, och detta skulle icke vara lagligt förfall! Att

I) Dotttboken fdr deu 13 Jani 1566.
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fordra det Nils Sture skulle hafva förmatt att hindrade utsvultne,

opålitlige tyske legoknektarne att rymma öfver till en fieade., som

de hoppades skulle betala deras sold, var att af honom fordra

det omdjliga, som man af andra ej ifrågasatt Det Tar JOran

Persson, som med smilande vänlighet invigde Nils Store it hans

farliga värf i Vestergötland, det var Jdran Persson, som aagra

dagar efter det att konungen befalt Sture stftlla sig till Nils

Boijes förfogande, ålade honom att uppfylla konungens före-

iiående befallninjx, det var .l<>ran Persson slutligen, som. med

hän mot allt livad oeli rätt hette, tvaiiij rättvisans högste

vårdare i landet att undertei-kna den uniie Nils Stures dom.

Samnia dau Nfiinndt ns utslag föll, lät Jöran Persson vid

högsta ätratf förbjuda knektarne, som varit med Nils Sture i fält

att något vittna till hans fördel, men när följande dag Nils Store

under sitt skymfliga tåg, kom fram till det fafiis vid Jemtoiiget,

der Jöran Persson befann sig, började de med en mnn ropa, att

Sture förhållit sig som en ärlig svensk man. Jöran Persson

rusade då firam med draget svärd, men rörelsen bland knektame

var så hotande, att han nödgades draga sig tillbaka in i huset.

På natten lät Jöran Persson i all hemliclu t ftira honom till

Orhy, der han skulle hallas tan*:sli<z, men niir .lakob Henriksson,

hans forne hefälhatVare, som vid Axtorna bevittnat hans manna-

mod, tick höra detta, trängde denne sig upp i slottet till koouo-

gen (uty slottsporten var all adeln förbjuden, så att ingen måtte

komma opp») och bad honom icke tillåta Jöran Persson att

så handla med konungens trogne tjenare. Konungen sade sig

icke halva någon vetskap om Stures bortsändande och vi hafra

icke rätt. eller skäl att betvifla dessa konungens ord. Store

fördes efter två dagar tillbaka till Stockholm, der den nyss död-

liizt förolämpade och skymfade ädlinizen inom kort öfverraskades

af konungens frieri-upjKlrai; till Henata af Lothringen. Vid den

bekanta ransakninu', som följande aret h<)lls pa Svartsjö nnnl

Sturarne och andre anklagade af adeln, hvartill vi nedan ;iter-

komma, säges det i Nämndens protokoll om Nils Svantesson,

') Kj heller var ju du Uske kncktariics t^gelluituct eu ftir koaun^cn okäii4

sak. Nir Moroay i »lätet «f Sr 15H5 meddelade honom, att dantkaroe eroadepfi

hva«! sätt (-om helst SterfauM Vaiberg, •»ärade han. ntt bnu icke trodde det Je

tyska kiiektarae, »om voro i daii«ka konnngeiks tjin^t, »kulle gå in i>a att börja

någon belägrioK. b& mycket mindre, tom de ej uppburit told. (Bref tt» kon.

t. Mornay, d. 29 Not. 150:'). Konc. i R. a.)- Man erinre tig ifven rittogftngea

mot de tyske ryttarne. bvarför vi förut lodniyort.

Handl. rör. äkaud. Hist IV, ». 105.
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att han »för sin otillbörliga handel blef något straffad, dock icke

som ^han hade förtjent, ntan var för den skald benådad med ett

ringare straff, på det att han sig troligare skalle bevisa än till-

förene och på det troligaste uträtta det värf ocb ären4e i Lothrin-

gen, som lionom blef bndet och bofiilt». Man försökte sålnnda

att gifva en skenbar konseqvens åt sitt förfarande mot Nils Sture,

men man kan icke säga att försiiket lyckades. Konungen ville

låta törsta, att han af idel nad låtit till lifvet skona brottslin-

gen, tor att sedan denne utstått sitt »ringare» straff, att mista sin

åra, gifs'a den nyss af skymfen brännmärkte tjenaren tillfälle att

pä iiiljaretärden till en utländsk furstinna återupprätta sitt för-

lorade anseende. Nog hade konung Erik äfVen förr varit en

besynnerlig iriare, men denna gång skalle han, i afseende på valet

af ombudsman, hafva öfVerträffat sig sjelf, derest icke en annan,

verklig anledning förmått honom att väQa Nils Sture och ingen

snnan. När en gang den kungliga handen stötte dolken i Nils*

Stures bröst, säges det, att denne sjelf utdrog den, kyste den och

räckte den ater till sin vilsekomne konung; nu var det icke

blott konungens uppflammande misstro och vrede, som behöfde

turlatelse, det var ock den förhatlige konungagunstlingens, Jöran

Perssons förgripelser mot en ädel och ännu mäktig slägt, som på
detta sätt, enligt konungens förmepande, borde kunna godtgöras.

Adelmodet att låta den fallne återupprätta sig får sålunda lemna

plats för ett ängsligt begär att överskyla en tillfogad ärekränk-

ning, att gifva upprättelse innan hämnd bleiVe kräfd. Ingen af

de förorättade ntkräfde hämnd för egen räkning; det var hämn*
äens egen gudinna, som så fogade, att den dröjande vedergäll-

ningen under händelserna.^ gang blef sammanlänkad med den

ännu i det yttersta försonlise Nils Stures öden.

Da Nils Sture efter afresan fran Stockholm till Tvskland

gjorde ett kort uppehåll pa Vadmalsön och sedan pa en holme

längre ut i skärgården, erhöll han besök af många slägtingar

och vänner, men bland dem, som der samlades att taga afsked

tf honom, fiiunos ock förrädare, hvilkas besök hade till ändamål

att komma en af konung Eriks sjukliga fantasi och Jöran Pers-

sons hätskhet uppdiktad sammansvärjning på spåren. Efter hvad

som nyss skett kunde väl knapi>ast några vänner samlas krin^

Nils Sture, aldraminst då bägarna gjorde sin rund, utan att t;ilt t

föll pa ämnen, vid hvilkas afhandlande man icke ens af fruk-

tan fur spioner lät förmå sig att sa noga väga ordet. Det var
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hiir déii e<zeiitliga saminansvärjnin^'en skulle hatVa skett, som

.sedcrniera blef föremål för Nämndens beryktade lansaknintr på

Svartsjö, men som ieke ens Jöran Persson kunde leda i bevis.

De mi^lyckade friaref&rderna bidrogo till konungens miss-

tankar, som i första mmmet träffade Stareslfigten. Fjorton dagar

efter det att Svante Sture undertecknat sin förpligtelse att såsoro

Sveriges drottning hylla hvem helst konungen kunde komma att

ntse till sin brud, mötte konungen en af grefVens jätrare, Nils

Persson, yu natan, da deniic kommit till staden med villebråd

och skulle till en smed bara sin Ixissa för att la^as. Han kanta-

des 'jrnast i tornet och etter tre daiiar lät J<>ran Persson inni

honom anställa pinliga förhör, för att tvinga honom tillstå, att

hans husbonde befalt honom skjuta konungen. Jöran Persson

lofvade honom först 100 daler om han ville vittna detta, men

då han v&grade, lät han, enligt en samtida berättelse på hans

bröst uppbränna två i bränvin dränkta skjortor; han kunde lik-

väl icke förmås att vittna falskt. Något sådant vittnesbörd

synes dock icke hafva varit af nöden, ty när han inför Nämnden
anklasrades, blef han utan vidare omständigheter dömd till döden.

Konungen lar dock hatva jzifvit honom nad. In arefter Jöran

Persson sände honom till strat}'ari»ete i Sala tjrufvn.

Ransakniniien pa Svartsjö började den 8 Maj"). Vid pass

en månad förut ^) blef Gustaf Ribbiug, den man som var utsedd

till konungens och Jöran Perssons verktyg, inkallad infor Nämn>
den för att der mundtligen redogöra för hvad han hade sig be-

kant om de misstänkte herrames stämplingar. Hans vittnesmål

vid detta tillfälle var hnfvudsakligen en bekräftelse på den redo-'

görelse han redan i början af året afgifvit^). »Onödd och

otvuneen» sade han sig hafva hört af herr Gustaf Olofssons

epen mun, äfvensom af tvenne prefve Svantes tjenare ^'), att

fjrefve Svante, srefve Per och herr Gustaf Olofsson stämplat

allt ondt mot konungen, velat fiirhindra hans iiittt-rnial ooh

låtit tVirsta att, om han icke ville taga till gemål, den som de

skulle föreslå, så ville de »något anrätta, som icke duga skulle.

M Haodl. r5r. Skaiid. Ilist. IV, i. 124.

^) Eti ut^örli^ »kildriug hånf neddelu i Ahlqmti appttts om »Stare-

niurden ' i Hist, Bibi. 1877.

Domb. d. 5 A pr. (Koncept. R. «.).

*) 1). 7 Jiin. Tr. i Hi.Hi. Bibi. 1877, s. 149—150.
LnHse Hök i Korpeboda i Larfs socken och Germund Perston på Kållön

invid Leckö.
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och ftirst begynna lued sina landtbönder, sedan tiinkte de sig

väl bekomma mera medhåll». Herr Sten (LeijonhutVud) hade

dessutom sagt, att om konungen icke toge hans dotter till gemål,

skulle han biträda de andre »i råd och dåd». »Och ändock»»

tillade Gustaf Ribbing, »att herr Benkt Gylta är min morbroder,

kan jag icke säga, att han är konungen alldeles rättrådig, allden-

stund han sig ofta hafver sig emot honom besvärat». Samma
dag utgick kalleUe till det riksmöte, der rikets främste män skulle

dömas.

Dä den slutliga ransakningen ]>a Svartsjö tVirftogs, u|)pträ(idt'

furst en främmand»' iitVontyrare, vid namn Peter Sastorp, och vitt-

nade inför konungen, hertig Magnus af Sacbsen och 12 af Nämn-
dens ledamöter, att han af den tyske ryttmästaren Josua von

6enewit2 hört, att denne vore sammaneyuren med Abraham
Stenbock, Ivar Ivarsson och Erik Sture fSr att »fördrifva högst-

bemälte K. M%j:t». Undersökningen företogs först med Abra-

ham Stenbock, hvars svar lydde: »det kan väl ske att sådant är

för handen, men han nekade*sig veta af deras råd och handel».

Hans dödsdom tåldes dock redan denna dag, men tva dagar se-

nare, d. 10 Maj, uppträdde Jiiran Persson ytterligare emot ho-

nom, f(»r stTirre säkerhets skuld, oeh medförde da en herr Abra-

hams tjenare, som vittnade, att hans herre och Genewitz hatt med

hvarandra åtskilligt att göra, samt att den förre yttrat det »herr

Nils Sture var skett orätt». Jöran Persson hade dessutom nu

i ordning ett bref, som han tvungit Stenbock att skrifva till

Genewitz, och hvars ordalydelse kunde tydas såsom bevisande

fitirädiska stämplingar. Det var icke Jöran Perssons hotelser

med tortyr, som förmådde Stenbock att skrifva detta bref, utan

ett intyg af Jöran Persson om att detta skett på konungens

befallning. Detta intyg påträffades ork i herr Abrahams ficka,

^edan han fallit ett offer för konungens misstankar och Jöran

Perssons list.

Åfven Ivar Ivarsson dömdes på Svartsjö till döden; proto-

kollet innehåller deremot ingenting bestämdt om Erik Stures öde,

ej heller omtalar det ransakningen med Svante Sture. I konung

Eriks dagboksanteckningar säges, att Nämnden varit sinnad att

f^lla den senare, men att konungen ville att hans sak skulle

D&nnare granskas. Ännu den 16 fortforo Nämndens ransakningar

på Svartsjö, men det gälde då inga andra än en af grefve Svantes

tjenare, vid namn Jöns Jönsson, »som skrifvit några falska bref
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i K. Majrts namn, dpiuti K. Maj:t är sin titrl l)or()tVad's samt

Abraham Stenbock» tjenaiH-, lians Wolt, hvilken förut uppträdt

som vittno. Dvn senare underkastades tortyr och begge dömdes

till döden. Till dessa knapphändiga protokollsanteckningar på

Svartsjö bifogades, enligt en kort antydan derom, utförligare

redogörelser. Dessa finnas dock na icke mera till. Ar detta en

tillf&llighet, eller påminner det måhftnda om det motto, som

står att läsa 6fver en förteckning på konnng Eriks ståthållare

och tjenstemän: fides et taciturn itas?

De faufzne herrarne tVtrdes till Upsala, der k(»nun»:en, .loraii

Persson och ständerna stämt möte. Under det att de scnan-

der samlades, liade vansinnet med sina tiirier och .l»)ran Persson

med sitt förtal satt mordvapnet i konungens hand. Den tlöds-

dom Jöran Persson sedan lyckades attvinga ständerna, blef en

den tommaste formalitet.

Så ringa skattades den dock hvarken af konungen eller af hans

rådgifirare, ehum det snart nog skalle visa sig att likafollt veder-

gällningens stund för dem var nära. ' Det gälde först Jöran Persson.

Det säges, att konnng Erik en gång af stjemoma fatt en vink

om det ("ule, som hotade honom ocli hans gmif^tling. Föi att ana

dt'tsaniiiia knifdes sannerligen i<'k<' hjelp af någon sådan liim-

melsk »trollkonst och ingalunda lär ,li)ran l^rrsson liafva liehöfi

läsa i stjernoriui fru Märta Eriksdotters eller de andr»- fiirorät-

tades vilkor för en förlikning med konungen. Det ser nästan

ut som- om Erik med likgiltighet bifallit deras fordran, att Jöran

Persson, såsom det förnämsta upphofvet till allt ondt, skulle sta

sitt straff. För första gången skildes nu konungens och konuDga-

gunstlingens banor. Den ene skulle fÖr en kort tid skenbart

höja sig ur sin förnedring; den andre skulle skenbart för-

nedre? för att snart åter träda upp vid sidan af tronen. Annu
en gang skulle de tillsammans spela mäktige herrar, men att

det it d till skadespelets slut, derom kunde de lätt öfvertyga

hvarandra.

Ungefär tva månader efter morden i Upsala (d. 15 Juli)

befalde konung Erik rådet att lata gripa Jöran Persson och hans

hustru »för att stå till svars för dem, som dem med rättii kunna

hafva något att tilltala», och tio dagar senare erhöll rådet en

ny befallning att, om Jöran Persson anklagat och låtit döma de

i Upsala »afsomnade» herrame för det ofvan omtalade breftret,

som afsändts till Genewitz, så vore detta orätt och hade skett
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emot konungens vilja och befallning, hvartöre Jöran Porsson

matte sta till svars inför opartiske domare. Under Augusti må-
nad synes han hafva varit innesluten först i ett hårdare, men
derefter i ett lindrigare f&ngelse, intill 'dess att den första egent-

liga domen öfver honom f&ldes, d. 5 Septemher. Domare voro

då atom rådet ftfven Nämndens ledamöter, hans gamle bekante.

Bär var icke fråga om de anklagade herrarne. Nägre tyske

köpman visailc, att .hiran I^tisson tVantaLrit dvm betydlifia ego-,

iltlar, såsom tinvt rkadc; men detta hade skett med orätt. Det

jir att märka, att tlomarena i Nämnden varit med derom. Vidare

kuni tragan om mutorna pa tal. Tvenne andre tyske köpmän
hade nämligen förärat honom »ett kors med diamanter, rubiner

oeh smaragder, så godt som 100 tyska dalen» samt »en ståtlig

ring» med samma slags stenar, värd 50 daler, auppå det att han

skalle förfordra deras saker inför K. Maj:ti>, När detta icke

•kett, ansågo sig de båda gifvame berättigade att återfordra sina

gafvor. Man visade nu att Jöran Persson sjelf fömt gema plä-

gat straffa dem, som tagit mutor, och dömde honom skyldig att

aierbära »latVorna oeli att mista sitt ämbete Derefter upp-

trädde inttir Nämndt ii några (jvinnor, livilka han velat med vald

tWnga »att tullkomna hans onda begärelse». Han hade trängt

sig in i deras hem, slagit sönder hvad de egde och derefter hade

ia^ii järtite sin huétru återkommit och öfvertällit dem med smäde-

ord. »Och hafva många lattiga», hette det vidare,, »sådant måst

lida och nedtysta intill denna dag af rädsla och fhiktan för

Jdran Perssons hot och tnig, men de (åklagarinnoma) betacka

K. Majrt som nådigt tillåtit hafver, att hvar och en må sig öfirer •

•in tillfogade orått mot Jöran Persson beklaga». I anledning

hftraf dömdes han tian lif och nods ^). Slntlitien hade han, sedan

han blitVit d«imd till ta iiLienskap, låtit sätta en tysk ryttare i

jern, och när grefve Per tVirnam detta och sände riksj)rot"ossen

IVr Gadd för att traga, om han iijort det pa konungens befall-

ning, öfvertoU Jtiran Persson honom »och hade stött hjertat

sönder i honom, om han kommit till sin värja». Domen slutar

med följande ord: »Utom detta är en allmän klagan hos gemene

man och nogsamt bevisligt, att när någon fattig menniska är

dOmd från sitt lif, då har Jöran Persson genom profosser låtit

rdfira, rappa och sköfia deras lösören från deras fattiga hustrur

>) KnI. :\ knp Tintrmaiabalken.

*) £nl. 4 kap. Kou. balkeo.
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barn och artViiigar, suiii dem dock icke aro med lag ock rätt

itraiuhimda»

.Samma dag, denna (ioiii tåldes, insattes .lr>ran Persson och

hans hustru ånyo i ett liardt taagelse pa Stockholms slott och

vakt stäldes utanför hans hus, som tillstängdes. Dagen derpa

anropade han konungen om hjelp, men lemnades tills vidare ät

sitt öde. Dödsdomens verkställande uppsköts och en nj rätte-

«gang företogs den 20 Oktober. Utom de ordinarie medlemmarne
af Nämnden deltogo äfven nu rådets medlemmar samt andre, till-

sammans 43 personer. Denna ransakning anstäldes med stöd af

konungens otvaniiii mnda bret' till radrt af tl«Mi 25 Juli "). G«*nt-

emot Joran Persson ni»[»trii(lile nu L^rt tVe Pt-r Hrahe, friherre

Gustaf Olofsson (Stenbock), fiiherrc Sten Eriksson ( Leijonluif-

vnd), herr Ture Pedersson(Bielke)och Hogenskild Nilsson (Bielke).

Den sistnämnde (>rlijr)d sig törst att svara till de anklagelser Jö-

rån Persson kunde, hafva att, såsom han förut gjort, anföra mot
den nu aflidne grefve Svante. Denne erkände att han gjort det

»af hastigt mod och obetänkt». Likaledes kunde han icke neka,

att han falskeligen anklagat Abraham Gustafsson för det btef,

denne skulle hafva skrifVit till Genewitz. Vidare tillstod han

siu icke hafva haft kunskap om na^ra tVirrädiska stiiniplinnar,

utan t-ndast lyssnat till vittnt ii, hvilkas nilti^het han sjrlt infor

rätten underkände. De anklauade adel<ni;i iinen, »sa väl de, som

uti Gudi afs<unnade äro, som de der ännu lefva», tiirklarades

»frie och utan skuld <m Ii brott, men Jöran Persson, roten till

allt detta, hvilken uti denna sak, som uti allt annat, statt etW
alle mans, så höga som laga, ära, lämpa, lif och gods», dömdes

att straffas såsom »en ärelös, trolös, menedig, förrädare, skälm

och bösewicht» Det var, såsom vi ofvan nämnt, icke blott

»herrar», som satte sina namn under denna skildring af Jöran

Persson, det var bl. a. äfren sadane forne vänner, som en Jakob

Tejt. t u Klemet Hansson och en Blasius Olsson. De hade med
Jiiran Persson mjmiza gemensamma minnen fran Njinmdens forna

datjar. DtMina dom idef tald af Nämnden, nu såsom ofta i tor-

ening med rikets rad och nagre andre män. Denna dom, snart

sagdt den sista Nämnden, fålde, blef derföre i viss mån en dom

öfver henne sjelf, dock icke den sista. Da konung Johan år 1569

«) Haii.ll. rör. Skaiid. HUt. 29, •. 164—177.
Se ufvaa sid. 3Ö0.

Hraat. rör. Skasd. Bbt. IV, •. 184—198.
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fann siir fV »ra ni a ten att lata sv»*nska folket veta, livartVire han at-

§att sin broder trän svenska tronen, anförde han såsom en bland

de många orsakerna dertilb att Erik »s^jort <ii(7 en Nämnd, på
det att ingen skalle undkomma hans giller och snaror. Han
hade ock utvalt sig en rådgifvare, benämnd Jdran Persson, som
han i allt sitt okristliga förehafvande brakat riket till förderf,

hrilken ock synnerlig lämpa ocb sätt hade till att ställa sådant

i verket. Med honora besl5t han hum lag och rättvisa skalle

hällas vid makt och alla domar afsäp:as. Och om de, som i

Xämnd*'ii voro, än hade nåuon j?eiisäir»dse derem(»t. biet' sådant

i<'ke pfffM lätet, utan det måste blitVa vid den dom. som tillfifrone

af konunm-n orh .loran Persson var beslutad, ehvad det var de

andre mera Ijutt eiler iedt»

Att Nämnden, i synnerhet under de ttirsta åren af sin verk-

samhet, stält sig i rättvisans tjenst, hafva vi fiirut visat. Det

fims mycken orättrådighet i landet, som hon gjorde till sin appgift

ttt bestraffa och sålanda med varnande exempel utrota. Hvad
som saknades henne, var mindre begär att skipa rätt efter lan-

dets lagar, än mod och makt att trotsa den frnktansvärde och

och hersklystne inijuisitorn, fr»r livilkcn menniskolif betydde intet,

konungaynnest mycket, makt och rikedomar allt.

I hvad mån Jöran Perssons hustru varit delaktig i hans

brott är icke lätt att säga. Vi ha^a sett, att hon åtföljde sin

man, d,i denne triingde sig in till «jvinnor, dem han icke lyckats

valdtVira, och att hon l)istod mannen i att torcdämpa dem. Det

hade dock varit en tid, d;i hon, såsom det synes, pa mycket tVu-

trolig fot umgåtts med Karin Mansdotter och med henne njutit

*af de läckerheter konungens kök och källare kunde bjuda på.

Messenius berättar att Karin sjelf uppträdt inför Nämnden och

de dfrige domarena, som dömde Jöran Persson, med anklagelser

mot dennes hustru, derföre att hon skalle hafva utspridt ett rykte,

att Karin genom trollkrafter tjusat konung Erik och med samma
medel beröfvat honom förståndet Vi hafira icke funnit bevis

derpa, men visst är att hustrun n«">d£rades dela mannens fängelse.

Stiernmftii. Riksdap. o. "Mötens Beslut, I, s. 289—2f^0,

') AtUqvist, karin MäDsUotter, «. 18, 20, 36. Sjelf hade JöraDs hustru

Uiffit (Srtalad af en annan qvinna viå namn Margttreta. ffift med Peter Johans*
(OD; så påstod fitminatone mister Lara' hustru, men iv tt r Johansson fdrnekade
detta, sugande, att denna senare irke kunde bevisa det, uatan har hon med Gnds
bjelp ljugitu. Detta blef emellertid unine fur samtal iifveu på hofvet.

Mist. Tidskri/t i88i, 26
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I December 1567 skref Jftran Persson ett breftill kan.^h ren,

(len canilt' Olof Larsson t<)r att rada honom att icke läj:^a na-

«iot hindor i vä«;en tV»r konunijcn, i tall han vilh' sj»'it' dra^ja i fält

mot danskurne. .liirau Persson menade, att detta kunde dertill

hjelpa att konuDgens »melankoliska blod torsvuDne». I samma

bref beklagar han sig deröfver, uatt han sitter innesluten inom

en tjock mor med två dörrar och vakt, väl förvarad». På tjugo

veckor hade han icke talat med någon annan än fångvaktaren,

som förde mat till honom. Ungefär vid samma tid skref han

till konungen, att han hade något vigtigt att meddela honom.

Synbarligen fruktade man att Jöran Persson skulle fl^rstå att på

något sätt hrtria sii: ur sitt tan-iclse, och sfelf lat han utsprida,

att konunLl<'n ernade shinjia lidiioni hts. Detta kom ätVen till

rådets känii»Mlom. hvartr.!»' >tt n Kriksson izaf mäster Mårten

Helsiug i l>etallning att härom traga Olof Larsson. Denne in-

tygade, att .Jöran uppdiktat detta och sade sig sjelf i samma

dagar hafva hört af konungen, att han icke vore honom »med

så mycken gunst benägen, som han pockar uppå» Någon

annan af Eriks omgifning skref likaledes till Hogenskild Bielke

både om konungen och Jöran Persson. I detta bref säges bland

annat: »Hvad vår allemådigste konung belangar, har han nu

någon tid varit tem ligen tillfrids, dock felar här mycket och Sr

borta, som tillstädes borde vara, och är liär ieke, såsom en part

väl tänker, någon sinmlerinL'. utan här är större allvar med i

den måtto, än som vi dd m rna saiie. — — — Hvad .loran

Persson och hans f(>rl<»^>ning augar, sa veta vi oss intet till att

erinra att här hos K. Maj:t något sådant skall förhandladt vara,

eller ock att här någon är, som siu' derom mycket vinnlagt haf-

ver, men det är skrifvet till Nämnden, att om det befunnes, att

han någon hafver låtit afdagataga utan dom och ransakning

(såsom tyvärr, efter vårt betänkande, något sådant väl befinnas

kan), då förmoda vi, att K. Maj:t skall icke mycket lägga sig

ut för honom, utan heldre bevilja att han sitt tillbörliga och vSl-

ffirtjenta straff bekomma matte». Detta bref slutar med en an-

tydan derom att det varit frätta om att utan konungens xftskap

nu lata afrätta Jöran Persson. Detta ansågs dock icke radli^ft,

ehuru clet nyss förut sa skett med Peter Velamsson "). Denne

draltant, som bistått konungen vid mordet på Nils Sture och

') Handl. rör. Skand. HisU IV, s. 200 Ö.

*) Oaat br«f till Bog. Bielke från onimsa penoa. AoU Hitt. H.
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som ii[)pij;itVt\s luitVa varit J<)ran Perssons systerson, hadi' näm-
ligen i .sluttat af detta ar (1567) blitvit instämd infr)r Nämnden.

Nils Ba«jgo pa Elmteryd anklagade honom tiir att hafva slagit

ihjäl hans broder Per Isaksson och Nämnden dömde honom till

dddeo Detta är den sUta dom, som finnes i Nämndens dom-
bok antecknad. Karin Månsdotter sökte träda emellan och ut-

verka nåd för honom, men samma dag hans dom föll, skref hon

från Svartsjö till rådet i Stockholm, att hon icke kunnat förmå

målsegandena att afstå från deras rätt *). Man synes dock hafva

truktat \nr ;Ut di-nne farIiL'<* man skulle senare blifva benådad,

etter som man i hemlighet rctjde hou-tni ur vairen.

Under den tid Jr»ran Persson satt taim^n, var man syssel-

jtatt med att samla up]) lysningar om hans brott, och den 12 Dec.

uppsattes en ny anklagelseskrift emot honom. Trenne personer,

köpmapnen Thomas Vastenov, Peter Poys och Olof Jonsson,

som inför Nämnden blifvit friade, hade Jöran Persson låtit »pina

<»ch plåga med bojor och annat olidligt arbete» och från tolf lif-

dömde personers hustrur och barn hade han genom profosseme

ugit deras lösören, som dera icke blifvit fråndömda. Tre främ-

lingar hade han i snivii afdagatagit: den ene lät han mörda i

Tjufkällaren och sedan kasta i strömmen, den andra h\v\' bak-

bunden och sköts ned i Sr)d<'rstr(»m, och den tredjt> birt" om nat-

ten förd ut pa fjärden utanför (xramunkeholmen (Riddarliolmenj

samt der med en sten om lifvet kastad i sjön. Derefter med-

delades en förteckning på 73 »förnämlige personer», såsom fogdar,

knekthöfvidsmän, profosser, kammarskrifvare m. fl., som han lå-

tit afrätta och hvilkas namn voro kända, men att det äfiren fans

hvad man skulle kunna kalla »profanum vulgus», okändt folk,

som fallit oifer för honom, visas af ett tillägg, hvari det heter:

«det är allom kunnigt huru många fiEittiga menniskor aflifvade

aro pa andra orter af de profosser och synnerliijen af den Olof

Ar\idsson, der en ynkeliii ocli L'räsliir klanan (ifveruar, att lian

sa mänga hafver lätit taga af daga, o« li stMlan sktiflat deras ^ods;

derom kan blifva uppeiibaradt när det blifver rausakadt utöfver

Småland och Vestergötland».

Beskyllningen mot Jöran Persson att det var han, som låtit

afdagataga de 73 angifha personerna, är dock ingalunda sann,

«a vida icke dermed förstås, att det varit han, som genomdrifvit

') Koncept, t. NnnindiMis tlombok f. tJ. Xov.

^) Handl. ror. Jikaad. Hist. IV, s. 204—205.
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deras »l(Mls<l(>in;ir, cllcr niöjUceii ;itl han, i händelse, såsom stuiuloni

ifrågasattes, konungens nad trädt emellan, lika fullt låtit Nämn-
dens domar verkställas, hvilket icke är bevisadt. Vid en jämförelse

mellan ifrågavarande anklaizolseskrift mot Jöran Persson och de i

Nämndens domliok införda dödsdomarna finner man nämligen, att

det endast är 16 af de 73 personer, hvilka man sagt att Jöran Pers-

son låtit afHltta, hvilkas dödsdomar icke blifvit afNämnden f&lda,

•)c1i dessatom bör man erinra sig, att denna dombok icke na mera

befinner sig i fallständigt skick. Att Nämnden egt att, konnn-

L[en oåtspord, f&lla dödsdomar, hafva vi förut visat, men det ser

ut som <>ni man åtminstone i de tl«'sta dylika tall inhenitat ko-

nunijens vilja. Huru .luran Persson lät profo.Nscrn»' tara fram

i landsorterna, vet nian ej, men om än icke urkunderna derom

meddela några bestämda uppgifter, är det dock visst att ryktet

Utpekade honom såsom mangas bödel. Stundom viste han att

gå uts(")kt listigt till väga. £n skotte, vid namn Hanstedt» hade

blifvit i Stockholm insatt i f&ngelse såsom spion; han sände

derifrån till konungen, som då jämte Jöran Persson vistades på
Kungsbro, en af sine landsmän för att utverka nåd, hvilket ko-
nungen beviljade pa papperet, men Jöran Persson skref och befiilde

på konungens vägnar ståthållarne i Stockholm att ransaka och

fälla dom »dVer dm fangne. Denna bflallning slutar meii t«d-

jande märkliga o?*(l, inn hvilka konung(Mi nnijligtvis icke egt nå-

gon kännedom: »Detta man I gtira med det aldra törsta, förty

denne skotte, som här är, varder bekommandes en toreskrift af

K. Maj:t till eder, förmälande att denne Hanstedt skall varda

benådad och lösgifven. Dock skall han den icke förr bekomma,
än man kan tänka att med den andre ändadt är. När han då kom-
mer, mån I låtsa eder detta tycka illa vara och derför beskylla

den skotte, som icke hastigare hafver färdats». Att detta bref

är skrif^et sjelfva Julaftonen, sedan enligt Eriks befallning ko-

nungsfrid blifvit bjuden Öfver landet, ur ingalunda någon mildrande

omständighet.

Att konung Erik skulle finna det svårt att länge undvara

Jöran Persson fruktades allmänt. Ingen af konungens öfrige

tjenare hade så ofta statt vid hans sida, som denne gunstling.

De enda tilltallen vi se Jöran Persson skild ftkvk honom äro>

under de jämförelsevis få resor, till hvilka antingen särskilda

uppdrag eller räfstefärderna i Nämndens sällskap föranledde ho-

nom. Konungen tog sjelf en synnerligen verksam del i regerings-
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årendena; hans egna tankar låta sig lätt igenkännas i den massa

åi instroktioner och befallningar af alla slag, som under hans

tid otfftrdades. Framför allt f51jde hans vaksamma och miss-

Unksamma blickar krigets gång. Men för J5ran Persson var

mycket Ofiigt att göra; till rådet frambar han mnndtligen ko*

ntingens propositioner, diplomatiska skrivelser uppsattes af ho-

nom, förläningsregistren fördes undir lians uppsigt, åklagaremak-

ten låg i hans hand, spionberättelsiT icke blott från fiendens

liigrr ntan äfven tran svenska bygder insändes till honom. Ko-

numren liade väl till sitt förfogande flere högtbetrodde sekreterare

än Juran Persson, men denne stod konungen närmast i makt^).

Det sades om £nk, att gunstlingens dom »tycktes honom icke

misshaga», men egentliga anledningen, hvarföre konangen lät ho-

nom hållas (ängslig, lar vftl antagas hafea varit den, att han,

skrämd af de blodiga skuggorna från fängelset i Upsala, hvarken

ågade eller kunde, om han än gema velat, trotsa äfven den

förbittring, som kommit gunstlingen till del. Lugnet före stor-

men frestade konunL'en till säkerhet. Da det följande året, det

'Hlesdigra, bröt in, satt hans birtroiine ännn innesluten i fän-

gelse, om det ock Vilifvit lindrigare. Han hade derifran afuifvit

förpligtelse, att hvarken han, hans hustru eller siägtingar skulle

stämpla något till Sveriges rikes eller K. Maj:ts skada. »Men»,

tillade han, »att besöka eller underdånigst besöka låta K. Maj:t,

dock icke så, att någon deraf skall till skada eller på förderf

komma, hoppas jag att ingen mig förtaga kan» Så snart

detta hans hopp blef verklighet, kunde man ock vänta att fön-

') I ett koocept till kansliordniog (i R. a.) angifves Jöran Perssona beftitt-

viag itlnDda: Kongl. M:ti procarator ooh negotioran seeretariaa Jören Pederaaon:
Hans embete ähr att lieatelle och scriftelig författa alle wichtigt tr;i< tati r. hwad
helst thet ware kan, »om emillen Koni;l. M:t och H. K. M:ts ht-r broder kan före-

i-ilie; thealigiat och eltest hafve nublicas actiooes förhänder, hvilke II. K. M:t
qdf oeh riirit angelle, oeh tbesligis bör htm och wete beachedh nm aUe f5r-

Uninger, horn mykit som förlnnt är. och livnd sSsom hvar och cn hekommedt
hafTcr, ther på han och visse register bolle schall; och för an liäsoin uogot med
bref och eigel blifver bebrefvet, lathe förslå adi Kongl. yi:U Reknccainnicr, hvad
alsoin hvar oeh en af sin förläningh Crunan till gode oeh tlenst schall holle.

8å sehal honom och gifve acht pä, att hvar nogre seilfii liefinnes af K. M:ts

nadenither, ädle och oädle« ho helst the äre, så wäl högre som uidrige stondb,

•om nthea lagbligh fSrfell fSrtmiiedke oeb leke bSrmnKgen lothe alg befinoe,

tni bftd del honam blifTcr af H. K. M:t tillsagdh, anthen genuin bref och scrif-

*ilse, eller och eliest, att the samme mötte blifve strnffedc wid theris förläuings

fötlisningh, medb mindre tben samme, som sig så försedt hafver, blifver af Kongl.
M:t syonerligeo bentdder: ocb eliest in genera ther nm aå beetelledt, ttt Kod^.
-Sl:t och Cronen therndinnen icke mötte bliffe fSmelledt.

') HandL rör. Skand. Hist. III. 102.
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geUeportarne skalle springa upp. Med friheten, som konungeD

gaf honom, fö^de ock upprättelse, sådan konungen plågade gifva

den. Han förklarade Jöran Persson »alldeles oskyldig» och be-

kjiiltade detta med det djeifva påståendet, att Imns anklagare

deri instänul»'. Detta vederla<le han snart sjelf. Da han ville

an\an(la .liiran l^t-rsson i några vi^rtiga riksan^elägt nlieter, läi

denne törsta, att han ieke kunde åtaga sig sådana uppdrag, fr>rr

än han Vilifvit fri från alla anklagelser. Uvilka särskilda upp-

drag härmed åsyftas, säges icke uttryckligen; ri anmärka endast,

att talet härom uppstod kort efter det att Jöran Persson erhållit

konungens befallning att åter hopsamla det guld och silfver, som

ur konungens af fruktan darrande hand blifvit utstrddt efter

morden i Upsala. Hvilka personer deremot han utpekade såsom

sine f5rtalare, är nogsamt bekant ; de voro inga andre än erefve

Per Brahe och herr Sten Kriksson, tva af dem, som underteck-

nat hans tVirsta dom oeh som, da den andra fiildes, upptradt såsom

hans aklaL'are. Desse erhollo hefallning att skriftligen uppsätta

siua anklagelser, pa det att nya turhur matte kunna anställas,

men synas icke hafva efterkommit denna befallning.

Emellertid hade JÖran Persson i slatet af Februari (1568)

blifVit kallad till konungen i hans fältläger i Småland. Man
hade väl varnat konungen (Hr att taga ett så dristigt steg, men
han lyssnade ej derpå; då en af sekreterarne, Mårten Helsing,

gjorde sina f^^reställningar mot Jöran Perssons återupptagande

till gunst, blef konungen sa uppbragt, att han våldförde siti på

radgifvareu och misshandlade honom sa att han derat IjtH döden ' ).

Medan konnntjen lag i fält, liade nu händclst-nia utvr.-klat

siir inom landt-t. kring upprorsfanan, som heitigarne hiijde, sam-

lade sig villigt ett misshaudladt folk. Från fönstren i Stockholms

slott sågo konungen och Jöran Persson upprorsskaroma Indja

fram; det fans ej längre några medel, med hvilka stormen kunde

besvärjas.

Stockholms murar hejdade ft(r en stund de hertigliga trup-

perna. Hertigaine, som blifvit inbjudna att bevista konungens

bröllop, hade då icke infunnit sig, såsom det allmänt sades, af

fruktan för Jöran Persson. Nu kommo de i stället med ett

statligt följe, som hånfullt roj-ade ()fvt r stadsnmren at Eriks knek-

tar och kallade dem Jörau Perssons hoffolk. Desse blefvo da

') Hbt. BibL 1878, t. V.
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Qppbragte och någre af hingstridarne rasade in i Jdrans bostad,

slogo at alla fönstren och hade tagit honom till fånga, om det

icke lyckats honom att hemligen smyga sig ut och begifva sig

opp till slottet Konungen lät då en profoss gå omkring på
watorna och f<irkunna att ingen, vid litsstralf, tinge valdfiira sis:

niMt J^iraii Pcrssun, Men kiH'ktanie liotade liononi alltjiimt. orli

da konuncen i hans närvaro uppninnadf dem att sta honom Wi

mot fienden, lotVade de detta, om han blott ville utlemna Jöran

Persson. Konungen försökte då taga gunstlingen i försvar, men
$ä stor var förbittringen mot honom, ;Ut Erik hade att välja

endast emellan att behålla honom vid sin sida och se de siste

trogne kämparne Öfvergå till fienden, eller att ännu en stund

i spetsen för dem hålla stånd och låta den förhatlige gå sitt Öde

till möte. Jöran Persson försökte att sätta sig till motvärn, men
blef öfvermannad i konungens åsyn. Knektarne sleto klädefna

at' honom, förde honom ned i staden och omkring på gatorna,

satte en katVel i hans mun och l)egatvo sig med honom till hans

mndrrs lin<.. .Moilren toi^o de ätVen ined sig oeli liito en rot-

niiistare och fyra knektar föra Jöran IN rsson, samt 8 andre

knektar hans moder, till bertigarnes läger och, tillägger berät-

telsen, »bletvo de mycket välkomna, ty nu var fågeln fången,

som de länge sökt». Modren, som hade en bindel för ögonen,

föll af hästen och bröt halsen af sig. Jöran öfverlemnades i

profossens och bödlarnes händer och fick nu sjelf göra bekant-

skap med pinoredskapen. Tvenne gånger, den 18 och 21 Sept.,

ODderkastades han tortyr och afgaf dervid en bekännelse, hvilken

dock endast andck hans senare tid, sethtn upproret l)rutit löst,

och ieke sprid>'r nai^ot ljus (»tVer hans t'(>regaende daL'ar.

Hvad som af denna hekiinnelse framuick, var hufvudsakligen,

att ingenting bortförts ur skattkammaren eller ur rikets arkiv,

att konungen icke ernat miirda någon vid brölloppet, men att

han väl hatl annars ondt i sinnet mot hertigarne och adeln, att

konangen ej heller velat lyda rådet att begifva sig nr landet,

att Jöran Persson endast handlat på hans befallning, att bisko-

pen i Kalmar, Petras Garoli, Krister Persson, Peter Velamsson

samt Per Gadd varit den egentliga orsaken till morden i Upsala,

Vår förnämsta kiilla för skildringen af dessa händelser äfvensom af Joran
PcruoDS afrnttniog är G} Idt-ustjernes (danska) krönika ooi nordiika sjuårakriget.

Tr. i Rordauis Monuiueuta Historire: Dnnicse II.

De fyra knektarae erh5lIo en belöning af 160 m. och rotinaataren48 m.;
4c åtta knektarne, aom fSrde modren, bekommo 192 m.
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att herr Henrik Claisson varit förnämsta iipphotVft till oeni|i-

heten nu^llan konungen och hertig Johan s&mt att Akc Benktsson

varit den förste, som beseglat Nils Stures dom. Om sig sjelf

bekände han endast* att han låtit nattetid bringa om Hfvet fyra

personer, ibland hvilka var Karin Månsdotters ungdomsvän

Maximilian, som hon sjelf förrått

Det var en ganska kortfattad syndabekännelse Jöran Pers-

son för egen räkning afgaf, men det fins andra vittnen, hvilkas

Yttranden kommit till efh'r\ oriden och som visa hvad lians sam-

tid om honom tänkte. Främst bland dessa niiniii i \ \ den j'a

kunuiiii .l(dian lll:s hefallnins l."><)9 u|>j)satta r»Mliti.'i)ndspn iVir

anledningarna till konung Eriks afsättning "). ilan Irauiställes

der såsom sin grymme och misstänksamme konungs onde rådgil-

vare. Hans forne vän Jakob Tejt förn. kade honom och anftirde

till sitt eget försvar, att han ådragit sig Jöran Perssons illvilja

Franske sändebudet i Köpenhamn, Dan^jay, kallar honom »an

misérable» och en tysk samtida berättelse om svenska förhål-

landen säger att han behöft en talrik skara profosser till sitt

förfogande *).

') En ntförlie herattolse dcrorn lascjt i D. Hund- rim krönika om Erik XIV,
vers 384 396. (L tg. 10 häftet at yornskr. SuUsk iiaudi.}.

*) 8e ofran tidao 383. not 1.

*) I braf tUl Hogenikild Bielke. Se ofvan tid. 882, not. 3.

*) Vi hafva förut visat boraledes en fruramamlc lycksökare hiltade Jöran

Persson, vid början af hans bann, «S«oni landets nra och hopp. Hnrn sven»ka

fulket besjöng hauä minne, fraaigur ur cu biuiliä otryckt samtida visa, hvarar vi

meddela födande:

Faater och etider, all Sviriee landh.

Dem hade koning Eriek npponder ain handh
T jämna atta Sren.

Til mordh uclt til braudh studh all hans begiir,

Ty hann ?ar Hväriei krona al Utet kir.

Som alle val må att klagha.

JöreA Per««on, den bloodbuudb, »k var haus uampu,
Allt ontt hau ni>kain i Sviriet land,

Uti kottinfr Krick» tide.

Hnn var koninft Krirk« ypcr^^tc iimn, •

förrudde båuuam bade från folk och laudh

Igenom aftt tyranie.

Vilcn 1 hi<vi\ orh liitt för^tfi

Hora ynkeligb mande i Lpsala tilgl»

Dl Criek en herredagh IStt hllda.

Men Jören Persson, den fal«ke tyran,

Han förde dc falske vitne-^brefif fram
Utufver tbe böglållige buner.
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Daifon ettor det sista pinliga torhuret biet' .lOran Persson

pä (let grymmaste sätt atlitVad ^) och hans styckade kropp

npphäDgdes på Brunkeberg, för att konung Eriks blickar skulle

falla på dessa hemska vittnen om att vedergällningens stund na

var inne.

Jöran Perssons hustru begaf sig öfrer till Åland, f9]|jd af

hst och misstankar; hans egendomar indrogos till kronan, men
en del deraf återgafs sedermera åt hans barn.

Deu roll Jiiran Persson spehide, var at" sa ingripande art,

att hans historia sanimaafailer med historien oni de åtta ar

konung Erik innehade Sveriges tron. Vår uppgift här har en-

dast varit att framställa grunddragen af hans personlighet, sådan

densamma ännu lefver i minnet efter tre hnndra år. Mäktig

och kunskapsrik var han i många stycken sin tids öfverman,

men så mycket större blifFer hans ansvar. Mot sin konung

ådagalade han en trohet, som icke svek. Den enes fall värden

andres, ty lika säkert det var, att konunjzon, on uång öfvervun-

nen, skulle nödgas att åt en rättvis häran<l utlt iima sin gunst-

ling, lika visst var ock denne, i synnerhet under konungens sista

svaghetstid, den ende, som kunde och förstod att gärda omkring

deu vacklande tronen, att bevaka den med sin trohet och stödja

den med sin kraft. Men hans grymhet, hans oredlighet, falskhet

och egennytta viste ej af några gränser; de måste af tecknaren

St var konnni; Erick i tinne oeh modh
Til att förrådn det höprloflign blodh,

Sin syster (!) till rauskoTitteo säoda,

Men Härren, som i hdgdan år,

Var hetmes besknrin orh var hMttd Oftr»

Ualp hans tjraooi omvända.

Gndb ske låfpria i nlla .«tand,

Sum hann&ni förtogh, stå margelnndh,
Haus onde upsått afrådde!

Del Tirit tnnrl fSrrött med mordh oeh med brandh.
Som vittcrliKh är bidhe qrinnn oeh men,
Som nllo inå att klagha».

') Han baiifls först vid galgen och hKåa öronen afskaros längt in i hufvndet;
därefter appbuugdes han i galgen en balf timme ocb nedtogs sedan, ladea på
nerken oen bandi vid fyra pålar, hvarefter bödeln töndorslog hene nnderben oeh
Ilr samt hSda armarna; ånyo lemnades ban en balftimme och derpå slog bödeln
boDom på bröstet. I detsamma knm hertig Karl till plataen, hörde hane jimmer-
lOp oeb befalde bödeln afbugga baus bufvud.
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tramhallas saxun hufvudtlraiién i Jöran Forssons bil<l, som derfure.

ätVen med haus egeu tid till bakgrund, framträder vidunderligt

afskräckande. Den samtid, tor hvilken han var ett ^ssel, fann

icke uttryck nog starka, med hvilka den kunde brännmärka hans

minne, och s&lisynt sträng blifver ock hans dom, då efterverlden

stämmer honom in för historiens domstol; de, som der Tittna

emot honom, äro hans missgeruingar.

f
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logdeu Lasse Dalbo, utkräft för

tor skatt,

mis Birganioa, stimpl. aicd b.

Johan.

Fugdeu Esbjörn Håkansson, ma-
tOTf ID* n.

KsratnartjenBteni. 8vaB IjSnuaaa,
falska rakensk.

1563.

V.

"A

'V,

Va

m

KamTnartjen<item. KarqTard Hoitt
furaoillniug.

Fogden Brik Lamoa, försnillning.

Lasse Hichalaaoa, stimpl. med
h. Johan.

Bonden Mirtonllårt«ntson,mjrteri.

Aadert TorbjSraMoa, stimpl. med
b. Johan.

Fogden Tofve Skåning, försam-
mat leveranser.

Konnngens köpman i Elfsborg, Olof
SimonssoD.fnr^nrnmat leverannor.

Kon:8 knpuian i Norrköping, Erik
Baataaoa,ISrsnmmatleTeraaser.

Stvrm. Frans AndaffHaa, lotsat

dan'4kn flottan.

Båtsin. Rasmas .Bngelholm, rymt
till fienden.

T.an^m. Peter Svensson, förrideri.

Jlarkaa Benktason, drip.

Fogden Lasse Jonnoa, försummat
leveranser.

FoL-tlon Olof KantMOa. falska rä-

kenskaper.

Ambroaiat Bkrifvava, falsk ankl.

för tjafnad.

Hans Skotte, stiunpl. med h. Johan.

Fogden Peter Ambjörsson, för-

snmmat leveranser.

Foirdeii Peter loaaioa, falska ri-

kenskaper.

Fogden Haas SöflHngsson, försntll-

ning in. m.
Hertig Johan» tjenare;

Claoi Aadersson,
mii fkalm, stainp-

Liuage Larsson, lingar

Bertil Eriksson, med
Hans Henriksson, [ hertig

årten Hyatainlfraia, Johaa.
Henrik TomaaaoBt
Tara UllMoa;
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1563.

V.

m

»

»

M

It

•

»

M

II

10
JO

1564.

V,

V.

'V,

"/I

•

an/

a»

»

»

13/

Stämp-
liDgar

hertig

Jobun*

Hertig Jobaus drabanter:

Mårteii OlHOB,
Olof H&nssoBf
Benkt Oalle,

Knnt Persson,

B«iikt KristenMB,
Sten Hemmingsson,
Lasse Andersson,
Peter Hård,
Siffrid Olsson,

Peter Joensson.

Srik Jmmmb,
Per Hansson,
Peter Bonesson;

Hertig; Johans fogdar
och liiimstridart:

Oöstaf Nilsson,

Joen Vestgöte,

Vilt JSbmob,
Kats Holst,

Srik SvensiOD,
ToniM komakift.
Claes Uttermark;

Presterne:

Vill i UskUa och
Hats i Töfvesala,
Arkliskr. Oorgonins

för«uini. i tjeosteD,

Fogdes Olof Olsson, falska riUnnsk.
Bäntm, Anders NilsiOBf fSrspilt

krouaos medel.

Samt). Ix-nilh. uch slottolofroil pl
Elfsborg, funäderi.

Hmå Bosson, försuinl. i tjensteo.

Uak VilssoB (Bottér), yppat kem-
Hfrn iippilrris,

Olof Gustafsson ^Stenbock), laste-

litJTt tal m. m.
Nils i Backa, vUd m. n.
Simon, dråp.

Bonden Bfik LtVMOB, drip.
Ferl8ticknren Jakob fr. Sohallliaii-

seu. stöld. .

Fogden Srik Dalkarl, oredlightt.

SkrifvårenZaohuiMLuisoi, ored-
lighet.

Bor^. i Stockholm Per Jopsson,
hyst en spioo.

Fofriien Olof Skrifvare, vÄld.

Knekten Jöns Sop.tejad.failständ.
o VilsKosk,/ röstningar, i

Andon Olsson, tagit dab-
bel lega.

Knekten Olof Andersson, lymt.
Anders KattSOOB, stöld.

Fouden J5ns Tmlsson, nredlighet.

Arkliskr. M&rton MatUson, »

J9m Jnfho, lasteligt tal.

1564.

/lO

•/„

Iir,

I 1

?!/
' 11

JO,'
- 12

1565.
27

2
o

3
V.

'3

"/s

V4

Maj.

a

u

311/

23
7.

'V,

'»v,

Befalln.m. på Leckö Knutlagosaon,
villat slottots fBr6delse«

Dansken Krtotofftr Sosk, lastelift

tal.

Knnt Haraldsson (8oop), afliiadt

kronan gods.

Anders Jönsson, dräp.

Kauimartj.Di. Mårten Tomasson,
försnml. i ^ensten.

Knektliöfv.m. LasM BMs, våld.

Asmus Storm, rymt
Claes v. Tnnneren, spiou.

Skiuuskr. Tomas Olsson, försnml.
i tjensten.

Klädeakr Bto VUsaon, fislakt. ri-

keusk.

Fogden Anders Håkansson, ored-

lighet.

Fogden Torkil Bftggo, oredlighet

och rymning.

Knekten Andars JSmnison, stftld,

111. in.

Räotin. Eskil Jönsson, felakt. rä-

kensk.

Byttefogden Hans Simonsson, oritt>

rådighet orli fnr>unilighet.

Hyttefogden Lasse Olsson, orätt-

rådighet och församlighot.

HyttefoKden Jöran LaiSMNl, f5r>

saml. i tjensten.

Profosson Lasso TootgSto, fSrsoml.

att .stnifta falltlyktintrnr.

Profossen Lasse Bolstensson, för-

snml. att straflk fSltflyktingar.

Profossen Lasse Annndsson, fSi^

snnil. ntt strnffa fulttlyktiiigar.

Kuekteii Erik Persson, falttlykting.

Jon M&nsson, »

Hingstrid. J5ns SsUlsoon, dråp,

ni. m.
Skytten Por Frost, stöld.

Ake Benkt$8oti> tjenaro, Abmhnm
Miobelsson, vald.

Fogden OlofBftnnaro,orättrådighet

Hau8 skrifvare H. S., -

Räntm. Måns Olsson, orirlishet.

Fogden Knut Andersson,

Hans skrifvare Simon
oärlighet.

Stockekn. Halston Porsson, lös-

släppt Angår.

Salt 'ju a Jolma Tnrior, kontrskts-

brott.

Höffidsm. Erik lliading, våld.

Knekten örian Markusson, våld.

• Sigfrid Mattsson, »

W%!T^r Larsson, tursuml. i ^ensteo.

Bonkt LansoB, ligorsmt).
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1565.

11

'tt

»f
1566.
Ul

1.'

.1

SI
•s

V4

April

a

o

a

«

a

SivirA Kariimi, drip.

Ryttm. Jtkob OrMbfUMt, fil^

flyktine.

Kuureii Herman Boxtadhöwe,
mator.

Skeppshörvid«ra. Brik BTaOMOll,
stöld, m. ra.

Kamrcniren Brik Berg, oredlighet.

Ryttaren Samsing Meisell, våld.

HiU Korp, församl. i tjeasten.

Fogden JSnw L«nMB, oredligket

Hand skrifvare Benkt OUson, »

Skrlfvnreii Laase Mattsson, »

Stalldrani^eu £skii Persson, föro-

Iftmpa. not konnngen.
Ryttaren David HombtVf, ttlmpl.

med h. Johan.

Dansken Selejakin Joniion, våld.

Fogden Kristoffer P«nMI» oåriig-

het och våld.

Uingätrid. Benkt Kart, dråp.

Oeorgina Bitttr, sTek.

Fogden Olof Jönsson, dråp, m. ni.

Uu!<trn Karin Bilfdotttr, äkten-

skapabrott.

Fodormarsken ABdm MåaifOB,
förHiiinl. i tjewttn.

Fogden Latse Raimosion, oredligh.

Tyske befälh. och knektar

samt deras tjenaro:

Jost v. Alefelt,

Wolf Calaabaek,

HtBdridi Bt8«r,

BIraadt BottormvaAt,
Laurens Prijs,

Linke Qrave,

Rasdrieli tehade,
Casper Hasenberg,
Casper v. Sande,

Wolmar v. Möihanien,

iMas BuMO,
Matt Peine,

Brandt v. Brämen,
Bana . Bråmon,
Juageblnt BvMldt,
Hans v. Soest,

Frans Prijt,

7arg«B Lttneader,
Marebni v. Beehnien,
Bertil v. Padeborn,

Mårten Kränter,

J«f»a v. Koniti»
Kort Frienmuth.

Wittb Plago,

1566.

April.

Otrohet
fiilt.

V.

'Vs

Ve

•Ve

/o

Otrohot

i filt.

27

V.

«»/s

10

/ 10

10

10

10

Vn

as'

Haai DalatB,
Anden Ulfiton,

Michael v. Westerwiek,
Caaper Henriksson,
TbmwM Owawiti,
Henning v. Regensburg,
Michel v. Flensburg,
Casper Lifllender

P ro )
o M sen Hftif Brilniaii, löealftppt

faiitrar.

Gårdskuekteu Bila Lanion, botat

att ntikiifra qvinnor.

Skrifvaren Bill BvtBIMm, rjmt till

fienden.

Fogden Jon Eriksson, ! utfört mynt
Profossen P«d«r Du,/ i Bjitland.
Foirdr n Tomas HenrikMOB, illa

bevakat dansk finge.

Lakejen Andan ABdaniOB, dråp.

lliiigstrid. Jaa Birgersson, »

Bils Svantessaa (Btnra)» fdrsnml.

i tjensteo.

ProTiantmiit. Brfnolf BaoktiaaB,
stöld.

Thomas Skappiakril^rara, falaka

räkensk.

Matta ClSfliraa, undandragit sig

skatt.

Silfverköpnren Nils Oamxnal, för-

sural, i tjensten.

Rastm. Angustinna Bnuawiék,
försiinil. i tji-nsten.

fogden BLnutHalvardsson,försnml.

i tjenstta.

Fogden JoB ABBBdiaaB, Orsaiiil.

i tjen-^teii.

Kiiutm. Anders M&rtensson, för-

suml. i tjensten.

Befäl hl. in. Jon Kariaarat fSrsnBiI.

i tjensten.

Kantra. Isak Orabbe, för tidigt

utbetald sold.

Borgame\Patar Pafaaaa.
]^^'^'^'^

i Kalmar/PatarBiii;

Köpmannen Hans Olsson, stöld.

Räntm. Erik HaarikaaaB* försurol.

n

/II

/l«

1) I>.i knnunpen ?-tnt1fJlstnil*> i!>>iii< n ('ifvor '1'2 af
tHlianfIe ittrra.'. kamrater skulle ufiåtUi!»: UaDu S
Jciyen Engc-n>huwO, LONBS Mtak, SOflHu
BMBtns AnderMMm.

narviska

godset

1 Ijenstcn.

Trenne panlunTnktare, oppv&ektko-

nnngens misstankar.

Hans Friis, försökt att rjrmmaur
tjensten.

Riatm. BBgalbrakt AadaiaaaB»
stöld.

Skrifvaren Lasse Mattsson, stöld.

SSlUdfitni!*'. U-fAldc han ntt äfreu
Eans Uolst, ValentiD Vryåk,
Holst, Jakobw r. LBba^ och
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1666.

I»

I»

1567.

V.

I»

n

M

»

m

24

»

m

Gärdsknekteu Jöran Olsson, stöld.

CNlltaf Eibbiiig, forlupit tjensten.

Skeppskr. Anden HlaMmi, brotit

jolfridea.

Brabanten Jon OadslttdnOB» bni-

tit julfrideu.

Gårdskn. M&ns Månsson, stöld.

Fogden Hans Ingessoa, slippt

polnckar iu i Kiiilaiid.

Kammarskr. Stos Persson, stöld.

Fogden Sv«B Håattoii, j (år-

» Asmand Persson, I sum).

» MarkiuBnapphane,! vid

Hytteskr.llKttiOaÄBVBdfl-l grnf-

son, I Torna.

Kam (narrad. Benkt OylU, bristf.

räkeusk.

Braedikt Albreekt, rjmt nr ftn-

gelse.

Kammarskr. Volmar Vichman, la-

•teligt tal.

Fogden Lasse Haraldsson,^
•» Per Karlsson, I för

» AmbjSmtTenMOBtl snml.
» Nils Eriksson, vid

» Ounne Svensson, gruf-

» Simon Balmonson, voma.
» Jon Vestgöte,

Drabanten Per SveBeiraf yppst

heml. uppdrng.

Svante Stures tjen.VUtPenieB,bn>
rit bössa »lii han mötte konungen.

Krutmak. Per Ingeiaoni försuml.

i ^entten.

1:V>7.

'7.

I»

'

16?
/I

'V,

9/

"/4

SS

2'i

29/

Michael Åninre, m&rkt falska mitt.

!H. Magni af Sacbsen Renare:
Hans Prytz. vald.

Verner Kleve,
Sidenskr. Lnwe TeikflaMB, stöM.

Fogdeskr.BeaktOlnra, brittfaUiga

rakeuskaper.

Kiiekthöfv.m. Arendt Drake, la«te-

liK't tal.

Fugden Benkt TSxieeeea, krUtf.

rakcuäk.

Landskn. Per VUmob, flytt i l&lt

Jörnii Pi [sid tjenare Hue Bef>
lagare, stöld.

Vila Ranaaon, fSrsnml. i »lotb-

ringska hniuleln."

Drabauten Per Jonsson, dråp.

Prufns^^en Hans Oramberg, församl.

i tjensten.

FrhUttii. Benkt BTeneke, försnaL
i fult.

Råntm. Engelbrekt AadMiMBt
oiirlighet.

Fogden Snne Jonaion, vild.

Kamrer. Bninmi LndTigteen, fSr-

iitiiiil. i tjcn«ten.

Henrik Arvidsson, försuml. i tjeost.

Herr Abraham (Sten- 1 f- , »• l,... I lorradisKa
bOOK),

striiiii)lincar.
Ivar Ivarsson, I

'

Svante Stures tjcuarc Jöns Jonsson,

förringat konungens bögbet.

Abraham Stenbocks ^euaie Bm
Wolf, förräderi.

Drabanten Peter Telinnw, dråp.
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strödda meddelanden ocli aktstycken.

Bidrag till Stockholms historia.

Vi ha svårt att tro i våra dagar att öregrund en gång varit

tn farlig medtäflare till Stockholms handel. Sådant var dock för-

hallandet, ^eller synes det ha varit, vid början af sextonde århun-
dradet. Ar 1502 utfärdades formligt förbad för Öregrun(l> in-

vånare att idka utrikes handtd. men detsamma visade sig frukt-

löst, (M h l.">t»8 hfira vi ater de liHigaste klagomal r>fver Öregrund
frän Stockholms borgcrskaj». Df innpiiailas i tva skrifvciser,

Som här nedan nu'dd»'las, fran magistraten i Stockholm till riks-

furestandaren Svante Sture. Originalen förvaras i Köpenhamn i

det s. k. Sturearkivet.

1.

1508 Vi*

Vara ödhmyoka velvilighe tro och kerlige heUe nu och altidh

foraende met guah.

Kera »rlige herre, schal Edhers herredöme vittherligit vare,

ath i ghaar ontfinghe vi Edhers kerlighe scrifvtdse, hvilken uppa
Vcstherars scrifven vaar 3:e dach jula, for hvilke scrifvelse vi

Edher kerlige täcke och ödmyukelighe met alle tro veie forschulle,

kvar vi kunnp och formage, som oss af retta br>r.

I biandh annor lerende rr>rdes i samma scrifvelse, ath 1 met
flere aTlighe herrer och iicde iin ii achte ath vare nu om 20:de

dach jule nest komandes dier nagliat llierepter i Jiinekiiping i

Sinalandh met all then macht 1 kunne af stadh komma til ath

vedhergöre rychesins schada och forderf, som den hesche herre,

kongh Hans in pa rykesins almoghe giort och bedrefvit hafver.

Kere, »rlige herre, then schada och forderfvelighet, han her giort

hafirer, hannm til vidergiellende, gifve och forlene Edher gndh
aizmechtigh macht och modh ath hefne pa hanom och hans met-
hoUere, som i alle matte vel tilbörligit ser.

Som I och röre, hvat hielp och tröst eller undsottinn vi

tdher herredöme thertil tjiire vele. thet sette I aldelis till oss

sielfve i alle matte: aller kereste herre, gudh schal kenne hvat
gerne vi then delin giorde, vore machten som vi lien, Edher a*r-

lighet och rykit til gode, gagn och bestandh komma kan, met
lif och macht.
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Na i dagb, verdighe herre, badom ! vare menichet til hopa
i gillestoen och lotho thöm höre Edhers herreddmes scrifTelse i

Edhers fogittes, Michel Ericksons nervare. Tha the then hört
hade, begerede vi at the schulde samtales ok gifve oss eth svar

pa samma scrifvelsc. Vi åkallade svar en tidh och annan tidb

;

tha pa thet sisthe finge vi tor svar, ath thera folk var en olönt,

som nu nylicren hem kon) af rikesins tienist fran Calmarn, och
kerde thöm i:aiitzka svacka vare ath löne thöm fore then del

nthe varet hatxc livar kerde sin nödh och sin hrösth, ath ]>er-

ningen *r tli(ini fran handen och utlejzninfier pa alle sydher och
ingen forverfningh. Ok strax talede the oppenbarliga ofverliudh

om Oregrund och sade thöm tith vilie, ther som bemingen a^r,

som the och vi optha fore Edher ärlighet och gode herrer flere

claget hafve, ath the hafva bemingen och vi hafve tnngan; ther-
med aere vi gantzka syacke. Verdige herre* nian her kan rsiadh

til fynnes met thet Oregrund, for xn vi af vyte, tha a?r hvar
köpsven hedan af staden och tit tilsf jiladb med tlipt al ler ftirsta

i fasta ocli opit vatn. Iter er allrcdc en stnr del ai" tliöm af

staden, som tit aclite tlnim och skycka tliere kopslauan fore

tlwhu til hender moth opit vatn. Ther met vare raadh, aili

Edher herredöme vilde med al ler fiirstc forhudh grire, ath ing«Mi

thedan utsi'gclde af then landziundi' utan Edert lof vid lif och
gotz. Utan thet sker, tha aer staden sva her forsvacket, thet
gud forbiade, ath något pa komm» met thet aller förste i vaar,
ath her vare stor fare, hade met slot och stadh, som thesse gode
men Edher herredöme vel berette och nndervise konne, hvat var
meningh therntinnan ivr.

Item, k»re »rlige herre, scole I vyte, ath her af staden var
ej i thette aar mer »n en skuta til Rygha, ok samma tidh vare
3 skifi ther af Oregrundh, och sechie vare borgara, ther vare,

ath the af Oregrundh thedan förde ofvcr stycke klede för-

utan andra köpslagan ok varer, thedan och hit kom aldrich etli

stycke. Nu met förste före vare the rede med theres sleder i

Nörlanden allestedes; en af theres skypper hether Olef Gauiai.
Item, kiere, ftrlighe herre, I skole och vithe, at nu i siste

opit vatn hem komme 9 vor schip af Refle, hvilke alle ey inne-
hade ofver 9 tunnor salt, sva var thet plat forbodit oss fatige
men ath kdpende ther och ey heller en vicht met punden eller
anner vicht pa vägen, antinge lin, hampa, humble eller annat.
Sva «re vi pa alle sider uthstelte, sva ath her aer stor nödh
och armot til ath berge sich, och the som berningli til sös haft
hafve ok anners tluim ey berge kunno, ^öres gantzka tröghe.
Ther fore, k;eraste herre, a^r vor ödmyuke bön til E. II., at I

vilderi thenue rese met oss ofverse och fordrage thenne uthresa.

Folket a;r ev til at fånge, ok the ther uthen varet hafve, vele
ingetonde uth igen, ok görs her och folk til untsettingh behof,
thet gud forbinde nagat pa komme met förste ypet vatn, som
the gode men Edher vel nndervisende vorde. Vi vele metgud£
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trö^jt vare Eder uch rikit her i thenne landziende och stadh til

tienist troliiz»' ocli manlige, som 1 oss tiltro och oss af a-re och

retta bör. livat vi F.. H. lotvit och sagt hafve, schal intet tvif-

vel i vare, Edhert sengerum schal frit vare i alle matte Edher
til haode.

Item, nar sva behof mr och rikit makt pa ligger en annan
tidh, tha »re vi tess ofverbödige ath gOre then del os til höre

at göre, at I nu met oss ofverse ve le och thenne resa fordrage,

Stochohns sJot och stadh til bestandh, som macht pa ligger. Ök
hvat vi kunne vite och berame Eders gagn, heste och bestandh

i Edre fravare vele vi altidh gerne gf)ro met lif och macht, thet

gudh kenne, hvilken vi Edher befale met lif och siel met alle

helga Sveriges patroner. Snariiu<' scrifvit uyaars dach uuder
vört stadz siLMietum anno doinini 1508.

At forme forbudli kome ofortufvet til forme Oregrund vare

nyttogt, at the ingenstadz segel de, fore »n all annen schib rede

vare til seglande. Sva matte her nagat rades met vare unga
metborgara at the ey staden rent nthblottade, som tesse gode
men E. H. kunne til kenne gifve, hvat vade slot och stad ther

af hade, tet gud forbiude nachet pa kome i theres Iraavare.

Borgamestere och radmen ibidem
. £der herredömes kerlige undersata.

2.

1608 ^/j.

Vara ddhmyuka velvilige tro och helse nu och altidh for-

senda med gudh.

Kera verdege herre, thacke vi Edher Erlighet for then ker-
lige tilscrifvelse, som Edher Herredöme senest oss tilscrefve ora

the levde, Eder Herredöme af Danmark hit sende vare. I hvilket

bref och scrifvelse I met the gode herrer flere begercndes vare

tva af radhmennen och tva af menichetin til A'astena herrennite,

si»ni beramet ivr nu om nestk^mandes fastt lavr-n
; hvilkit, kera,

ärlige herre, vi Eder oi h sende nu met tette samma bref, be-

diendes Edher kerlige fore gudz schul, ath the ey leugre rese

fare schule an til for:ne Yastena. £y haf^re the och reth thöm
lenger, ok »re inge benempde af vor stadh i the danskes leyde-

bref, utan alenesth Eders Herredömes medbröder, i Rykens radh
»re. Her inrikes ath fare pa rykessens verf icre vi alle velvi-

lige ath vare tienistaftige met all kerligh och ödhmykt. Kere
herre, vender oss tet beste til, ath vi ej ytermera fara eller rese

ofver landameret n n til forende vant a r. Then del oss her bör

göre i ed ra frän vart-, then vele vi göre och til vare thaghe met
iif och maclit, som oss af ivro tilhör.

Kere, erliye herre, om thetta Oregrundh, att T ther raadh
finne, ath ther kun komma i annan matte och annan skyppelse.

Utan sva sker, tha ser fruchtaodes, atli her magh vorde en Odhs»

Htti. Tidskrift 1681, ^'^
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stadh ytermera ivn han nu iur. Vi hatVe lior }>a itin hvar dach.

Vare unga borgare a)re plat af staden strax med förste före i

vinther in moth Oregrundh, Gefle och anderstades i Norland^n,

ther the kanne utsegle i första ypit vatn, ok liggie her och skvp

i Alandh och vele ladha thöm lönlige i olagba hafber, bade

ther och i Norlanden, hvilket som högelige er moth lageo, och

hafver mange therfore mist theres och aldrich epter klagat. Kere

herre, her aBre och nacro af vare niethorspro, snm thöm vele

rede iiöro och vage thöm uth met the schih hov fore staden lii;-

gie, hvilket vi beiierede Kdfrt L'<>de radh utinnen. Koiiimo the

•betvde utli, tlia matte tlie horn koinme met Ivcke, for a-ii skalka

i siön komo. Hcrom, kera In-rro, scttr vi alt til l^dri- arliuhtt.

ok våren fortienckendes om thetta ( )rt L:rundli och the andra

seglasz i Norlanden. livat vi kunne rame vite Edhers herredö-

roes gagn schal ey forsumet varde utan hinder medh radende

Eders kera foget Joan Jönsson Eder herredOme Ul gode, gagn

och bestandh. Edher hermed aizmektig gud evynnelige befalen-

des met lif och siol. Snarlige af [var stajdh Stocholro man-
dagen nes t epter Mathie apostoli under vort stadz secretum anno

domini 1508.

Borpamestnra orh radmen
ibideui Eders ödhmiuke tromen.

En tredje skrifvelse från samma magistrat till riksförestån-

daren ett år senare ger icke blott en liflig föreställning om ti-

dens oro och kringflygande rykten, utan äfven några upplysningar

af intresse om stadens förvaring vid brydsamma omständigheter
ocli moddelas af den anledningen här efter originalet från samma
handskriftssamling.

1509 Vj.

Vara velviicga ödhniyuka tro och kerliga helse nu och al-

tidh forsend med gud.

Rerasta verdoga herre, schal Edher UerredÖme ^ntterligit

vare, ath her i thenne landztenda ständer aldelis vel til och be-

sunnerlige her i staden inne med oss, gud tess lof hafve. Gud
aizmechtoch gifve oss gode tinde af Edher HerredÖme och the

flere, edhre medföliende «pr • iIhm' nidro i tben eghnen.

Kera verd»'L'c hcrrp. knm iicr cth ryditc. thct k. 11. M hafver

legt 4 ofverda-iia schnika hit iip til vor stadli. som scliiilic licr

varo mi i tliciiin' di^tiniis marrhnct, tlia folkit af by vare. tli;e

sch u lie mordbrandh i»ette in pa staden i vare fraavare i 4 par-

') KonuQ/ Han*.
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tar i starltMi. Tlicnued liat'\t' vi liatt vare nieiiinheth tilhopa i

sancta (i«M"tru(le gillistue och uiidervist tlnim svadaiia ryrhte ocli

sagt tlnjiii 8va, ath ingen schal til niarclinadeu med mynne ath

han hafver en förman i' sit hus, e hvat varda kan eller pa
komma kan. Ytermer »r thöm befallt aom portnyclana hafve,

ath the ey portanar upleaa skule, för klockan 5 alaar om mor-
gonen, och om aftonen til portana, tha 5 slåar. Och om morgen
skole the komma til portana, som allén dagen ther holie skule,

och ey uplesas, för m\ porthallit kommer, tliy ath Hadit skal

lialle lata portano. sva lengc toikit til marchuadana a?re, ok
meninhetin om stadin ^'n wardein om netterne. \'i vele med
;:udz hielp, med 2iidz trr^st hevart- thfii dfl och forvare edert

senLiieriim i »-na irodt' matte, som oss allt- macht pa liL'L'ei', i

hvilket, iurlige herre, [1| ingen tiutVel [= tvitVel] skole eller maue
uti hafve. Gud och jomfru Maria med alle helge Sverigis patro-

ner unne oss sine nade med hölbrögden, tha schal intet vorde
til skadende. Ej mer aen Eder Herredöme alzmechtich gud evyn-
nelige befalendes. Snarlige af vor stadh varfrua aftan purifica-

cionis anno domini 1Ö09 under vort stadtz signetum.
Hfirpi mestara ocli radmen

ibidem eders ödmyke tro men.

Bref upplysande Svenska historien.

Här nedan meddelas tva egenhändiga bref af Karl den tolfte

till hertig Fredrik af Holstein, hvilka förvaras i Storhertigliga

arkivet i Oldenburg. De äro af intresse, emodan de visa dels

huru Karl den tolfte skref tyska, dels huru detaljerade de för-

troliga meddelandena emellan konungen och hertigen denna tid

voro, äfvensom Imru noggrant konungen toljdf underhandlingarna.

D»'t senar*' hrtdVet, at" hvilket endast ett utdiag ar intitnlt, U|)p-

lyser, att d«'t var pa Karl den tolftes Ik jiiran som hel tiden ar

1G99 kom till Sverige. Sa ifrig var hans liiniztan eftci- sin s\a-

gers närvaro, att han till oeh med anmodade denne alt af bryta

sina mönstringsresor i Sveriges tyska provinser för att i stället

komma till Stockholm

Från konung Karl XII till hertig Fredrik af Holstein,

1) Durchlauchtigster Furst fihl^elibter Herr Vetter und Swager.

E.D. augtMiahmes antwortschreihcn vom 25 N<>v. hahe wohl
crhalten undt daroli ersehen. wic K.l). dasjeniue iriMn-hm halten,

so ieh dhem hie>i'ien A mbassadeiir auf die gethane offerte Megen
;4arantirunL; der iiordisehen unt f'(nitaiueldauist'hen friedensslussen,

') Brefveii iiio Red. leiiinadt af hr f. il. Statyrailt-t Carlson. Med undSDtag
>f interpuDktcriugcu ar kuQungeui sutt ull skrifvu troget uttsrgiivet.

Digitized by GoogIe



402 STBÖDDA MEDDELANDEN OCH AKTSTYCKEN.

mit anslieftsung des Altenaaischen verglelchs, babe vorstellen

lasflen. Was sonstea betrifft dassienige project, welches von den
Mediatoren bei dem Pinnenbennschen Tractat von nenem formiret

worden, and E.D. durch dero Ganzley Rath den von Khri nstolp

mir commnniciron lassen; su kan ich nicht änders betinden, aU
dass die von E.D. dariiber geraachte remarquen sehr nötigseyn;
lass auch dosswegen an meine Ministros befelil erjzchou E.D.
hiorin aufs l)Hst<' su secundircn. K. I). v«'rl;inL'«Mi aurli daneben,

»lass su gleicher Zeidt der kriser, so wohl aiss KiiL^tdlaud und
Hulland, su eben solcher guarantirun^j ni<)L't'n jtoussin-t werden.

So ist swar solches von meinentwegen bereiti» mehnuahlen gesche-

lien; dass aber bisshero darauf der effcct nicht erfolget, ist die

nhrsach, dass so länge man im Trachtiren begriffen gewesen, hat
der casus die goarantie za prestiren nicht existiren können.
Danenhero E.D. anheiinstelie, ob nicht anf eine gewisse methode
sn gedenken wäre, wodnrch man näher sum sw3ck gelangen konte,

undt auf solche weise dass die gesambte guarands ersuchet wUr-
den ihre Ministros su instruiron, dass sic zusamraen treteten und
mit einander uutersuchten, in wolchen der Aitenauisclie vertraiz

violiret \\ orden, da sichs dan balt cr^eben >\ iird(% an \\»'l(^b»'r

seitten die Srhublt wäre, \\(»raut si»' alsdann eine nachdrikliliche

declaration su thiin hatten, dass daterne solche contraventiones

nicht sofort remediirt wiirden, ihre herrn Principalen sn wurch-
Hgen pr«stirung der versprochenen gaarantie ohne fernere verzug
sa leisten obligiren vftren. Ich will E.D. beliebige sentimens
gewtrtigen; dafeme Sie diesen vorschlag aggreiren, will ich meine
ministers darauf zn nrgiren ordres gcbcn, werde anch sonsten alle

thUnliche mittel geme anwenden, dass E.D. dero securitet erreichen,

undt diese affaire zu völliger richtigkeit kommen möge, wie dan
E.D. von nieiner desfals geflissencn Sorgfalt sieh iiän/lich zn
versichern haben undt dass ich allezeidt sei undt verbieibe

Weilen aber mit der Pomerschen Mustorung es was weit
^ heraiis gehen warde, ich aber E.D. mit dero Gemahlin jeeheje

lieber als immernKiglich sein sollte bey mir zu haben verlangc,

so wiirde es mir lieb sein wann E.D. gefällig wäre solbrt nach
vrrri- liteter niusterung in Bremen sich anliero bt-trrben, mit dero

musterung in Pomern bis nacher dero zuriiekkunft es austehen

E.D.

Stock. d. 7 Decemb.
A:o 1698.

dienstwilliger treuer \'etter

undt Swager
Carolus.

2)

ZU lassen. E.D.

Stockholm 20 Maj 1699. freundtwilliger Vetter

ondt Swager
Carolvs,
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utdrag ur grefve Samuel af Ugglas' efterlemnade papper^

meddelade af £• Y. Montaa*

(Fortf fr. t. 295).

17—31. Brej jråu Kounuy Gustaf IV Adolf till S. af Uyglai,

I afseende å innehållet af de närmast följande brefven -må

blott erinras om följande. Den 25 juli 1803 hade grefve Ugg-

las blifvit utnämnd till ledamot i den regering, hvilken tillför-

ordnades med anledning af konungens ntrikes resa och varade

ända till den 7 febr. 1805. Det var under denna långvariga vi-

stelse utom fäderneslandet som Grustaf Adolfs vrede emot Napo-

leon i sa hr)g grad upptändes pa grund af den i konungens bref

(X:o 10) af den 28 nmrs 1804 skildrade valdsbragden emot her-

tigen af Knghien, Gustaf Adolfs vrede (jkades genom Napoleons

utropande till kejsare den 18 maj och nådde sin höjd med an-

ledning af den i Monitören den 14 augusti intagna artikeln (se

N:o 18), bvars grofva förolämpningar han strax besvarade icke

blott med att ställa de i Sverige vistande fransoser under den

strängaste polisuppsigt (N:o 17), utan ock med att på samma
gång anbefalla förbud mot att från Frankrike hit införa tidskrif-

ter och dagblad samt der utkommande böcker: de sistnämnda

kunde dock efter särskildt tillstånd få införas. Den 15 dec. s.

å. förbj<ids intaiiande i svenska tidningar af alla nyheter som

rörde FraiikrikfS inhemska angeläizeiiheter, Bu(»na[iartes person

0. s. v. Vigtii^are än dessa krattatLriirder voro de anfallstör-

blind mot Frankrike, hvilka konungen ingick med England och

Ryssland och som till en början föranledde svenska truppers

öfverforande till Pommern år 1805 (N:o 19). Sjelf anlände Gu-

staf Adolf omsider i början af november till Stralsund — Ugglas

var åter medlem i den med anledning af hans ditresa ifrån den

31 oktober till den 24 december 1805 tillförordnade regering —
men i stället fÖr att uppfylla de förbindelser, hvilka konungen

i fördragen hade iklädt sig, stannade han hnfvudsakliiien overk-

sam i Pfunniern; LaiKMiluiri: f^irklarade han sig väl vilja skydda,

men lemnade en sa otillräcklig styrka till dess försvar, att denna

i april 18o6 at Preussarne alldeles trängdes ur landet (N;o 20

*) I 8ren Rikt Rådstångd Afd. IX Ups. 1844 8. 67 Sr I sglas liksom
Ebreobeim, utcleinDad. Der mIcdus ock nppgift om dm fnin den "2 juli—2 ang.

179S tillförnrdiindc if;rf'rim;on. Dcremot npptngC'» riktigt l'i;:_'Ia'« siisoiii leda»

mot i (le area IVJl, löOO uch 1801, 1^^07 och IbOS tillfot orduadc regeringar.
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och 21), och ehuru han efter Preussens brytning med Napoleon

i augusti lät Hterbesätta Laueoburg, blcf denna glädje af helt

kort varaktighet, då de svenska trupperna der den 6 november

nödgades sträcka gevär för den franske marskalken Bernadotte,

hvarefter 1807 på hösten följde Stralsunds kapitulation och

Pommerns förlust.

17) Wörtsburg d. 26 Augusti 1804.

Ni gifver Underståthållaren min befallning att efter detta med
yttersta upmärksamhet låta de Fransoser, som i riket qvarblifva,

fölljas af policen, emedan all list och alt svek lärer användas
emot mig, som ej förstått ntt frtniodra mig och mitt rike inför

Napoleon Buonaparte och skall altid anse dess hat emot mig
såsom hedrainU'. Canzli-Presidenten undfår äfven min befallning

att meddela den or(!fr)rande i Reiieringen att, i händelse någon
af den f«)re detta Franska Beskickninszen eller andra därvarande
Fransoser oeh iitländnin^ar L'én<)m tiirgripeliga utlatelser skulle

ådraga sig en välfurtjeul upmiirksaudiet, da gienast antingen af

Underståthållaren varnas eller antydas att begifva sig utur ri-

ket alt efter sakens beskaffenhet. Skulle sådant af dem ej efter-

kommas, så nyttias med dem de vid dylike tillfällen brnkelige

tjänliga medel.

18) Stralsund d. 5 October 1804.

Jag har ej gifvit' någon befallning om några anmärkningars
författande öfver articklen i Moniteuren, emedan jag ej funnit

densamma Hirtjena ett dylikt afseende; men icke dess mindre
sätter ja^ mvcket värde uj»i«a deras nit och tillgifvenhet för mig,
som sådant påtänkt, och tvitiar e], det en sådan refutation kunde
vara nyttig till att rätta allmänhetens benrep i ett ämne som
kunde uttydas pa olika. sätt. Jag iizenkiinner visserligen Kdre
tillgifne tankesätt iov mig vid gennniläs;ni«let af de kiänslor Ni
tolkar vid atankan af min snart förväntade återkomst. 1 tViljd

däraf vill jag i förtroende gifva Eder tillkänna, det Understät-
håliaren redan i tvenne skrifvelser frågat mig, huru jag önskade
att Stockholms stads innevånare skulle betyga sin glädie vid vår
återkomst. Ni finner säkert, att det är ett ämne hvaröfver jag
ej vill eller kan yttra mig. Jag begär ej några andra frojde-

betygelser af mine undersåtni» ,in sadanc som härleda sig från

trogna oeh tillnifna hiortan; alla andra äro för mig utan värde,

i synnerhet i ett tideva rfv, då därmed slösas uppå det mässt
of()rskiämda siitt emot den stöjrsta valdsviirkare, som sjelfv l.cfal-

ler hvilka kiänslor skola f')r honom uttryckas, oeh hvilket verk-
ställes genom utvärtes fi <i jddietygtdser, lika kalla som deras

hiertau äro för honom. Med den erfarenhet jag redan har af
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verlden, och etter alt livad jag sedt och dagelisen ser, inskränka

sig mine Önskningar blott därvid att tro mig regera öfver trogne

och tillgifVne nndersåtare, hviika anse sig lyckeliga nnder min
spira samt erkiänna mine oafbmtne omsorger för deras sanna
Tål och &ra. Med denna öfVertygelse njnter en regent dess stör-

sta belöning.

19) BeckaskoL' den 4 Octoher 1805.

Den betallnint; jai; i dan meihlelar Herr (ircfve af Ug^rlas

iienuni min Kriizs-Kxiifdition i:i<»r fr>r iniLi <d'\ fiilrtdiL^t att liar

vidare oniniinina detta ämne i sin vidd. .lai: inskränker nu^ så-

ledes Idott att tillägga, det för väl kiänner Edert nit och

tillgifvenhet för mig och fäderneslandet att behöfva föreskrifva

Eder något i det Eder anförtrodde värfv så väl hvad skyndsam-
het som hushållning beträffa; men bör endast erindra i an-
seende till den sednare, att i fall fragterne obehörigen. skulle

npstegras. Ni då äger rättighet, i likhet med hvad vid dylike

tillfällen brukeligt är, att kröna desse fartyg och därefter ut-

fästa en billig fraizt. Da detta ifrågavarande utcommenderande
detachement af mina lätta Lifvdragoner äro ämnade till vackt-

liallning och t jenstiiiiirinu hoss min egen person, är min vilja det

l>et'rau'tning och f()rbygniniien af de fartyu, som denna trouppe

öfvertransporterar, bestrides af mine enskildte medel. Xi bur ej

vara orolig för penningetillgångarne till denna nu i allmännhet

anbefallte msslning och svenske trouppers ÖfverfÖrande till Pom-
mern, emedan de blifva tillräckelige, och penningar skola äfven

blifva innom riket i följd häraf deponerade, hvilket i flere afseen-

den kan vara af stor nytta. Lat därfiire allmännheten väl

kiäbna, det rikets tillgångar ej i anseende till detta utländska

felttåg blifva medtagne till större belopp än vanligt, och att

penningar snarare inkomma i landet genom de nu vidtaL'ne Hir-

fattnin^ar och anstalter. Om af mine enskildte medel något lån

till Stats-Contoiret skulle af jtresidenten Lagerheim önskas pa
kortare tid. är jaa sinnad därtill samtycka, dock så att jag kan
sjelfv likaväl dissponera en del af mine enskildte medel Vid nu
forekommande behofv, och hvarom jag framdeles skall meddela
Eder mine befallningar. Gud den aldrahögste styre om alt ting

till det bässta, och med förtrösstan härtill önskar jag Eder det

sinneslugn, som gifver kraft och st3rrka till alla goda företag.

20) Ratzeburg den 20 Februarii 1806.

Den politiska ställnincen har fatt det mäst besynnerliga ut-

seende man kunnat fitreställa sit'; det vore r»fverH(»diL't att vid-

lyftigt omtala, da Ni redan äiier fullkommelig kiännedoii» däraf.

Ja^i vill således enda-^f tilläL'L'a, det jag ä2t den stora tillfreds-

ställelsen att oagtadt alla sinas motgångar och bekymmer dock
sålunda hafva utfördt detta högst besynnerliga felttag, att det

i alt, hoppas jag, skall i sine följder bevisa mitt rikes sjelfvstän-
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digbet och oberoende af alt utländskt tvång. Jag äger äfveo
nu den tillfredsställelsen att bafva beskyddadt detta land från

det Preusiska väldet, och om mina afsigter fullkomeligen upfyl-

las, hoppas jaii kunna återställa detsamma till sin rättmätiga
öfverherre; i alla laii bar jag uptylit mine förbindelser.

21) Greitswald den 7 April 1806.

Den med courier (!) i dag afgående courier underrättar Eder
tillfyllest om hvad dosse sednaste dagar förefallit vid arméen.
Jag vill således endast tillä22a, att ställningen med Preussen
ännu synes ganska tvetydig i aiisconde till dot olyckelitia tVirhund

Konuniren iniijatt med Buonapartc, livarigciioni lian aldek-s under-
kastadt si<; den sodnares välde. Mitt iteslut är einedlertid fasst

att vid första tiendtligheters utöfvande a den Preusiske sidan
emot mina truppar, ehvad fÖr nttydning därvid än må kunna
gifvas, anse det som en verkelig krigsförklaring mot mitt rike.

Jag nämner detta, på det Ni därefter må kunna rätta det tungo-
mål som bör foras, äfven som den rigtning Underståtbållaren

bör gifva det mindre folkets tankar i detta hänseende. Inga
oanständiga rygtens utspridande far talas, och den som beträdes
därmed bör nienast af policon taiias U')r hufvudet, ty detta är
det enda sätt att frirekomma sådant sjelfvsvald. Jag ft^rväntar

mig således att [xjIIcimi liafvcr all upmärksanihet ospard och
att Understathallareu med nit upfyller sine skyldigheter.

22) Greifswald den 25 Augusti 1806.

Beträffande ritningen pa den föreslagna kringbygiznaden af
min saliti Herr Faders ärestud skulle jag önska mätte kunna,
om möjeligt är, aldeles umbäras och i det stället af en cirrelfor-

mig grafv omgifvas, hviiken i min tanka bör befrämja det med
kringbyggnaden åsyftade ändamål ntan att för ögat betaga nå-
got af piedestallens fägring. Infordra bäröfver artistemes yttran*
den ocb befall ett kosstnadsförslags oprättande, bvilket sednare
jag ej tror blifva mer kosstsamt än det tillämnade järngallret.

Eder berättelse rörande suscriptionen till det nya Ostiudiska
Compagniets octroy har jag med tillfredsställelse inhemtadt, äfven
som jag därvid iijenkändt Edert nit att med etine upoffringar

bidraga till det allmännas nytta och ftirdel. Jag tror mig haf\a
i en af mine fiircjafudc skrifvtdscr till Eder cifvcriämnadt att

efter omständigheterne teckna tV»r min räkniiiL' lill ett något
högre belopp än förut i suscriptioneu, emedan det altid är mig
filgnesamt att kanna använda mine enskildte medel till allmänt
gagn. Det var af samma skiäl jag tog de ännu återstående
actierne i soscriptionen af Södertelje canals snscriptionssumma»
och påtecknade i detta afseende en af Stats-Secreteraren Frih.

Rosenblad författad P. M., hvaraf ban säkert lämnadt Eder del.
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23) Beckaskoc; den 23 September 1806.

Beträffande den af Eder föreslagno ytterli«4are teckning tor

min räkning i det nya Ostindiska Compagniet (!) actier, så öfver-

Iftninar jag till Eder att flytta Eder rätt på mig att än teckna

10,000 Rdr, eller tillsamiDaos 20,000 Rdr. Jag ser dock ej där-
vid ou mera oågot annat ändam;»! än befria Eder från desse

actier, men jag vill därtill samtycka, om Ni det (uiskar, och

detta så mycket häldre, som jan i n lla fall gärna tecknadt ofta-

nämnde summa. Jag har pmcilU-rtid velat giöra denna anmärk-
ning, på det jSi däraf mä kiänna mitt sätt att anse denna sak.

24) Malmö den 19 Martii 1807.

Jag vill gitVa Herr (Jrefveii af Ugglas i förhand tillkiänna,

att jag med denna dagens posst gifver Directionen öfver Kungs-
husbyggnaden en befallning rörande en betydande ändring i Stock-
holm, hvarigenom skiänkes denna hafvndstad ett torg och ett

större ntrymme, värdigt densamma och eget i sitt slag. Denna
betydande forändring beredes genom operahusets nedrifvande samt
6[astar| Afdolphs] statnes flyttning på den delen af torget

hvarest nyssnämnde byggnad ännu finnes upförd. Bakom denna
ärestod Idifvcr en allmän {»romenade, som far ett sammanhang
mod K inmstiiigarden och som kommer att omgifva Dramatiska
Theatrehuset. Detta är i korthet hufviidsakeligastp delen af den

plan jag i detta afseende fattadt, och som Jajr asyftadt sa väl

till befrämjande af hufvudstadens prydnad, som till uudanrödjan-

det af ett hus, som vid blotta åsynen väcker afsky vid åtankan
af det ohyggeiiga brott som därati af förrädiske undersåtare

blifvlt ntöfvådt. Då till denna planens fullkomlighet så vä-
sendteligen hörer fnllbordandet af quaibyggnaden, så anmodar
jag UriT Grefven att med vanligt nit och drift i sammanhang
med det hela påskynda detta för en hufvudstad så nödvändiga
arbete.

.lag har hördt en anmärkning giTirrTs som jag finner vara

grundad; det är, att den (jiiai, som oniizifv»'!' min sali<; Herr
Faders statue, ej borde vara tiilstänird l>akniii densamma, utan

Öppen med trappsteg ner till vattnet, emedan Konungen före-

ställes landstiga. Denna ändring tyckes mig lätteligen kunna
verkställas.

Representationerna i operahuset voro redan instälda [»a

grund af K. brefvel den 27 se[>t 1806; oeli kunun-jen liade den 1

nov. samma ar infordrat utlåtande af koiiiit<Ma(U' oWev ganda
kungshusets återupprättande, »pa livad siitt ojH-i aliuset efter operans

indragning kunde användas, eller hururida del fOrmånliyare

kunde föryttras,» samt den 16 nov. jämväl om ett af hof-

kansleren baron Zibet väckt förslag att »operahuset, såsom en
vacker byggnad och ett monument af Gustaf 111:8 regering, skulle
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egnas och inredas åt de af denna konung så ansenligen ökade
samlini^arna i de vackra konsterna». Den 16 februari 1807
afgafvo samma komiterade, Hiksdrotset Wachtmeister, Ugglas,

C. E. La^erheim och J. Lidströmer, sitt utlåtande, som gick

derpå ut att huset »syntes på det mest värdi|L'a och nyttiga samt,

då operaspeklaklet blifvit indrafjet, äf"v«'n med h<>»i.stsalig konun-
gens ;ifsit;t närmast ritVerensstanimande sätt IditVa använfit-,

om d^^l inrymdes konun<;ens spridda målninnssandinsiar, hvarmed
en atelier tVtr elever i maleriet borde förenas, samt upplätes

samlings- och biblioteksrum för Svenska och Vitterhets-akade-

mierna. »Genom sådant användande»», tillade komiterade, »syn-
tes detta palais fuUkomligen blifva, hvad det enligt bögstsalig

konungens å husets attique tecknade påskrift borde vara^ egnadt
åt konsterna och vitterheten i fader nes] andet.» Konungens be-
slut vid föredratzningen i Malmö den 16 mars^ årsdagen af den
olyckliga maskeraden, af detta kabinettsärende utfVill emellertid

i strid med koniit^^rades hemställan })a sätt lians bref inneha I ler.

M. Rosenblad har t«'rknat sitt namn pa akten uidi synes sålunda
hatVa förédra^nt ärendet. Kr>nun;z«'ns jiaskritt till e\|)edition är

daL'teeknad den 17. Uepresentationerna aterupptogos icke under
(justaf Adolfs regering, ehuru operahuset lemuades ofiirstördt.

Ar 1808 nppläts det till lasarett under den då gängse s. k.

landtvärnssjukan. ')

25) Helsingborg den 26 November 1807.

Jag har inhenuadt genom Herr Grefve af Ugglas skrifvelse

utaf den 30 sidstledne, huru som upkiörslen framför Slottet i

Stockholm och nya bron blifvit öppnad den 1 innevarande. Jag
har däruti igenkiändt den drift som vid alla tillfallen utmärker
Edre företag och den tillgifvenhet Ni altid ädagalagdt tor mig.
Rygtet har utspridt sig att Ni låtit pryda Edert hus i Stockholm
med tvenne särdeles va«'kra cranitcolonner; det har siordt mig
nöje att höra detta omtalas, ty man saknar innom hufvudstaden
Stocklinlm no^ allmänt sådane prydnader, hvilka dock tillhöra

ett sådant ställe.

Vi lefva i oroliga och bekymmersamma tider, men ja^i fässter

altid mitt hopp på den Aldrahögste, som styrer verldars och
länders Öden och som ej tillåter det onda att rasa längre än
han för godt finner och i sin vishet har bestämdt.

Tractaten emellan Dannemarck och Buonaparte lärer vara
undertecknad. Dannemarck säges erhålla subsidier af 5 millio-

ner R.D. och en armée hielptruppar af 50,000 man att påkalla
nar så erfordras, hvaremot Dannemarck ej får sluta fred med
England furr än Buonaparte slutar fred.

*) Se härom vidare F, A. Dahlgrens Anteckningar om >tocl:hnlvi.< teatrar

t. 87 etc. och G. LjimggrcDS Svenska vUterhetent hdfder III. «. 442. Skrifvcl^en

till kumitorade har jag ej tett Enligt Dahlgren var den daterad den 16 Mar».
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Nar presidonton »jrefve Uiitilas den ii oktober 1800. efter ejzen

beiiaraii pa »jrimd af sina nianiia iiiaut[>ali22aiule äiubeteii och

uppdrag, eutledi*:atlo.s fraii lifverstatliallareembetet, »bibehölls hau
vid de delar deraf, hvartill hörde öfverinseendet och styrelsen

af Stockholms börs- och brobyggnad samt konang Gustaf 111:8

Irestod, dess emplacement med hvad dermed egde gemenskap,
intill dess samma arbeten blifvit fnltbordade». Den 24 januari

1808 försiggick aftäckningen af Gnstaf III:s ärestod.

26) Gripsholiii.s slott dni 3 Januarii 1808.

JaL' tai kar Hr Grefve af UL^iiias fiir Dess skrifveise af den

1 innevarande, hvari Ni yttrar Kdre väbinskninLMr för misj vid

intriidet af detta araskiftet. Jan nyttjar nu-d nöje detta samma
tillfälle att önska Eder all fortfarande lyeka och väliian*: pa
detta nybegynta ar samt fortfarande häl Isa och krafter att med
anligt nit och omtanka upfylla £dre vigtiga giöromål och em-
beten. Jag väntar Eder här med nöje, då NI har utarbetadt

Edre planer till den 24 innevarande och hvad därmed har ge-

menskap. Lät mig emedlertid veta hvilka publika hus och bygg-
nader anses höra under öfverintendentens upsigt, undantagande
f. d. Operahuset och Malare-Academien, ty de öfvriire menar jag

anj?es altid hr)ra til öfverstathallarccinltetf ts atuiiird. Operahuset

anser ya^i (\] passande att vid ifraira varandf tillfälle illuminera;

det blifver väl nauot m<irkt i j;i ninfiircls»' med allt det idvriiie,

men det Inirer ock till mörksens iierniniiar. ståthållaren pa

Stockholms Slott är af mig tillsagd om illuudnationeu vid slottet,

som jag tror skall blifva passande för tillfallet.

Under år 1808 fick presidenten grefve Ugglas följande vig-

tiiM uppdrag. Den 1!^ Januari blef han ledamot i den Kongl.

BereJniuff. som då tillförordnades — en ny myndighet utrustad

med reaeringsniagt for vissa ärenden — den 22 april ordförande

i hiiijskoinitru oc]i den 14 SfptemlK-r ledamot i fmanskoinitén^

samt var ledamot i den ifrån den i^O juni till 4 november under
konungens resa till Finska ot-h Åländska skärcardarne tillför-

ordnade regeringen. Man skulle kunna säga att konungen, så

enväldig han än var och så starkt han än sökte göra sin egen
vilja gällande genom, öfver eller emot dessa utomordentliga
myndigheter, likväl i sin oförmåga att sjelf sköta den myn-
dighet, om hvilken han var så mån, i flere stycken åt dem
öfVerlåtit konungamagtens utrtfning, innan denna ma gt blef tagen

ifrån honom; och grefve Ugglas, som i dessa tillförordnade re-

geringar, kornitéer och beredninjiar var antingen ledamot eller

ordfitrande. hade i sina händer en väsentliL' del af den inrikes

styrelsen. Det är itck lätt att fatta, att den om sin matit om-
taliye (lustaf Adolf skulle inta-jas af misslias, när Ugslas. ma-
nad dertill såväl af sin tillgifveuhet för konungen som af sia
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medborgerliga pligt, fann sig föranlåten att göra honoin föreställ-

Dingar ftfVen med afseende å den utrikes politiken, men svirare

är att inse, hum Gustaf Adolf kunde på sätt som skedde visa

tillbaka så hofsamma och välbetänkta råd af sin högt betrodde

ämbetsman (K:<> :^2). Men lagen fSrband icke konungen att höra

några råd och hans af enväldet närda egensinne och högmod
• fördrog knappt andra än dem som hans eget inskränkta förstånd

trodde svj, hehiifva påkalla, eller esentlitien blott i frå<za om
verkställiL'h( ten af" hvad hans suveräna vilja beslutit. Så gick

äfven Finland furloradt.

27) Stockholms Slott den 24 Febr. 1808.

Jag återsänder Herr Grefve af Ugglas bifogade brefv, soid

bevisar nogsamt, hvad jag sade i eftermiddag om beständigt

brisstande tilly[angar att sätta försvarsvt rkft i det skick rikets

säkerhet erfordrar. Det är under friMlt*n sådant bör beredas, och

ej da taran är för handen. BeklaL^ansviirdt är det eniedlertid

att sådant besannas, da man bör strida fur sin sjelfstäodighet

28) Jagten Amadis till anckare
vid Casstelholm den 19 Julii 1806.

Ehurn stormen var ovanligt svår, aflöpte. Gud vare lofV,

alt väl, och nu är jag här på detta vackra ställe. Jagharännn
ej varit i land, men belägenhetei: ir mycket vacker. Så snart

jag får tillräckeligt truppar samlade härstädos, skall jag i Guds

namn företaga Finnlands hetrielse tran det Kysska oket, som blir

alt mt-r och nif^r tivrkande for d»tta olvrkr-liiia land. Lands-

hötVdingen Vanhcr^is u|»tV»rande liknar den som vill vara väl

mod flcn som rader, ofh detta lyckas ej i längden för någon,

aldra minst för en embetsman.

29) Högqvarteret Grelsby den 19 Ang. 1808.

Jag tillskrifver Herr Grefven af Ugglas t«5r att särskildt

f(jrklara Eder den tillfredsställelso, med hvilken jag emottagit det

hciirande anhud Stockholms stads borgerskap giordt af 25 eanon-

jollars nyliyL'L'ande.^ KonL'!. Rfiierinizens lissta är i da<: foredragen,

af mi<z hitallen (u li e.\|iedierad; detta mål var värdigt att af-

giöras den 19 Augustii.

30) Högquarteret Grelsby den 9 Sept. 1808.

Ni är redan underrättad att (ieneral-Majoren Grefve Lan-

tingshausen afgär med en fördelning till Finnland och att Ge-

neral-Maior Veiresai-k landstiiiit och shiizit Rvssarne. Den förra

atgeck i dag med transporten tran liommarsnnd, och med iiod

vind kan lian snart vara framme pa sitt ställe. Jag har nu

lämnadt Felt-Marskialken Herr Gretve Klingsjiorr t jenstledighet

att skiöta dess försvagade häl Isa och har i dess ställe utnämndt

till befälhafvare för norra Finnska arméen General Klercker.

Detta ombyte blefv nu verkeligen nödvändigt, ty Klingsporen
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tänkte endast uppa att komina itVan Finnland ocli \illt* ta^a

arméen med s\<i sjthägen; hvaitVire har nian da upimtiVadt sa

m\cket blod och användt sa mycket besvär? >.'ej, 1' inniand skall

till det yttersta fftrsvaras; men pengar måsste man skaffa sig.

31) Högqvarteret Greleby den 23 Sept. 1808.

Jag tillskrifver Herr Grefve af Ugglas detta för att anmoda
Eder utbetala af mine enskildte medel en summa af sextusende
rdr banco till att använda för det landtvärnets beklädnadsbehof,
som är pn skiärcjardsHottan uti Åländska och Finska skiären

tjenstpiurandc. Desse medfi (dVerlämnas af Eder till Kriijs-

Departementets disposition att ttter ln hotv använda, och anmo-
das Departementet att iiiniiia en redogiörelse till mig pa sättet,

huru desse medel blifvit använda.

I morgon afgar jag i Guds namn till min skiärgårdsflotta

och tttl min armée; jag tror att min n&rvaro är nOdvändig vid

den sednare, ty den sidsta landstigningen vid Lokalax var el ett

lysande drag i Svenska krigshistorien. Hvad tycker Ni väl om
min GeDeraT-Major Grefve Lantingsbausen? Icke ansåg jag ho-^
nom för en stor generat, meu företaget var ej svart; och då man
*f så ädla tankesätt erbjuder sis att atcrtiå i rikets krigstjenst,

borde man förvänta mera nit och driHt i utfihandet af hvad som
var anbefalldt. Han hade ju en »^rfaren (»fticer till (if\ nadjutant
och ölver 3,000 man att räkna pa samt ett L'odt artilh-ri»'. Hvad
tyckes väl ater om (jleneral-Major Vegesack, som aldeles emot
an instruction landtstiger vid Christinestad, da han borde giöra

det vid Björneborg? Och sedan han till mig rapporteradt att

btn förföljer sin fiende i hamn och häl till Kumo elfv, återvän-
der han för att förena sig med norra Finnska arméen, hvilket ej

var dess bestämmelse forr än diversionen varit giord. Då män-
oiskior ej lyda order och ej nyttia sitt sunda förnuft, så är det
en svår lott att vara deras befälhafvare

Jajr förmodar att Finnance-Comitteen nu redan hafvit sam-
manträde och att najjot iiodt n snltat däraf härfiyter, da så mänga
Uoka ertärne enilit tMnäu där i fureuiug arbeta.

Eder rätt väl bevague Gustaf Adolph.

32) FVån S. af Uggloå tiU Konungen.

Stormägtigste Allemådigste Konung!
Eders Maijits i Dess nådiga bref af den 23 September mig

gifiie befallning at af Ed. M:ts enskilte medel till Krigs-Departe-
mentet aflämna 6000 rdr banco för at användas till det landt-

värnets beklädnadsbehof, som är pa skärgårdsflottan i Åländska
och Finska skären tjenstgörande, har jag i underdånighet fullgjort.

*) D. 29 ang. tUlbakMlog Vege»ck rystarne Tid Lapptjaid. D. 18 tept.

tungi Lantingsbausen vid Lohalaks att nter inskeppa sig. Bäda fingo de >>trax

Dedläirga sina befäl. Den ofvan omnamndo öfveradjntanten öfverstelojtn. Lagerbring

tthöil befälet efter den aenare, men föll genast i onåd och måste åfven lemna det.
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Med bittraste oro läste jag i Kders Maijrts bref missnöje och

ledsnad Öfver de då förefallne krigshändelser och öfver det sått

hvarpå Eders Maij:ts planer och befallningar blifvit utförde, men

hvad som mäst af alt väkte mitt lu>kyininei% var Kders Maij:ts

yttrade föresats at sjelf på nytt l)lott8tälla Sii' t"i krigets faror,

och <l<'t i en stiiml, da Sveriges räddnin? och Kd. .MaiJ:ts o^on 'lyra

Fainilles väl intra än naLr<^iisiii bero pa Ed. MaiJ:t^ hälsa och lit.

l orlat. allernadiu-ste Koiuiiil', dessa uttryck at" min upprig-

tiija uiKh-rsateli-ja tillLMtX t iiln t. .lair lieiindradc. som jai! Itorde.

Ed(irs Maij:ts mod och kärlek till araii, m»'ii jaj: kunde vj uiuiiia

at göra mig de mäst rysliga föreställningar otVer taderneslaiideis

faror, omvärft på alla kanter af försåt och vald, om någon olycka

skulle trätfat dess första stöd näst försynens.

Na är jag lugnare, då jag af de sednaste nnderrättelseroa

finn» r. at Kders Maij:ts enen ilyra pei-son ej längre sväfvar i cu

stundelig fara, och at Kder§ Koni:!. Maij:t i Sin vishet valt de

tvänne vi<:tiL'aste puncter, Åland och norra Kinlaiitl. för at der

conccntrera styrkan (»ch ITusvaret. M^mI (iuds hjolp kan der ett

'nn-ra lyckliiit motstånd ^tiras. om drt Ix-liöls, och tid»'n viimes

tV»r at at"l>i<la en utwcklinu af Eur(»|»as iiiirvarande hrytiiinc.

Denna rclU xion skulle jag ej vntiat, om jaii icke vore öfvertyLMii,

at ingen högre än Eders Maij;t önskar at se slut pa krigets

elände, sedan Kders Maij:t för en rättvis sak gjort allt hvad

i Dess förmåga stått och £uropa sett, at inga händelser och

motgångar kunna rubba Eders Maij:ts mod och föresatser. Men
rikens öden styras af en lioure hand; orh om i närvarande stund

oöfvervinnerliga hinder skulle möta Eders Maij:ts företag och

Sverige ej utan u|)pofrring kunna räddas, är Eders Maij:t för

vis at icke gifva cft^ r ft>r (dVcrnianten och för mycket öm oni

Sitt folck at ej villja sj»ara d<'ss krafter och Mod till en dag, da

de uumI sakrar»' hopp om framganir kunna användas.

Da Eandshofdingen llakanson kom ifrån Åland och Kili-rs

Maij:ts nådiga ftirordnande för en tinaucecommitlé, var jag på

någre dagar till Forsmark, som jag på 13 månader ej haft till-

fälle efterse; men comittén har varit tillsamman och infordrat

alle nödige uplysningar och upgifter ifrån Krigs-Departementet

och Eorvaltningen af sjöärenderne samt Herrar Landshöfdingarne.

Med diupaste vördnad, upprigtiga«^te undersHteliiz trohet, oit

och tillgifv( iihct har näden vara E l Kon jl. Maij:ts aller-

underdaniiiste, tropli-jtiListe tienare och undersåte.

Stockholm den 3 October 1Ö08. iS. af Ugyla*.

Uti kuvertet, som har konungens egenhändiga, så lydande

påskrift: Öfverstäthållaren och Presidenten herr Grefve S. af Ugg-

las, ligger en lapp med följande af den senare gjorda anteckning:

Inneliggande bref skref jag till Kongl. Maij:t: åretalet och

datum samt det åberopade bretVet ifrån Kongl. Maij:t af den 23

Sept. äro talande skäl för en sin konung och fädernesland tro-
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gen och till<jitVen iindersati- at skritVa och yttra niii: som lncf-

vet innfliaHtT; men till min hcstörtnini; (x h tdiiindran feck jag

(ifrpa intPt svar, utan, aita daiiar etter, hretVet ater uti detta

couveit med KoDgl. Maijits sigill och egenhändiua adress till mig.
N. af Unglas.

.lajz (inskar af siäi ofh liierta och lio|ijta.s Konul. Maij:t en

gaug gitver mig rutt; Gud late det ej dröija tör länge.

Underrättelser.

— Kyrkolieiilcn dr P. E. L. Thysolius atled den 10 iin-t-

lidne nov,. nära To är icaiiiiiial. lir Th. tillhörde den Jihh-c skoia

af histurici, som samlade äi«f uuikriu^ den snillrike Iluuä Jarta oeli

under haoB ledning grepo sig an såviU med ett systematiskt ordnande

sf Riksarkivets handlingar som deras offentliggörande i tryck. Att

han särskildt intresserade sig for de svenska läroverkens äldre historia

åtgör ej hans minsta furtjenst. De af honom utgifna verken »Hand*

lingar rörande Svenska kyrkans och läroverkens historia» (2 häften,

Örebro 1839, 41); »Bidrag till S\(iiska kyrkans och läroverkens

historia utur nrkiver samlnde och utmriia» (Sthlni ISlS) .^anit »Hand-

lingar rör. bverges inre forliällandcji iindiT konniiL^ Miistaf I indelar,

Stblm 1841—4.'); del. 2 wmU-v titel »llandl. till >vcri:<-> n-form.- o<'h

kyrkohistoria under kon. (»ustaf I») uti^ora iiimn i dai: viirdefulla ocli

använda khllskrift.sunilin<,^ar, liksom de gifvit inipul:-ctt till L. A. Aujous

»Svenska kyrkoreformationens historia». Bland hans många sm&rre

skrifter var den sista några »Anteckningar om Olaus Martini», rektor

vid Nyköpings skola, sedermera ärkebiskop i Upsala.

Dr Th. föddes den 29 dec. 1808 i Österhanninge. blef 1837 lektor

i historia vid Karlherf: orli tieiKsto:iorde samtidigt i Riksarkivet. 1859
ntnämdes han till kyrkoherde i Nyköpings östra, samt Helgona och

Svärta forsamlingar.

— Historiska Föreniuirciis förste stipendiat, lil. licentiaten V.

Koersner, har under den Hirthitna soniniareii ht^sokt dels det all-

männa läroverkets bibliotek i Vesteras dels faniiljearkivet ä den Mör-

nerska egendomen Espelnnda« f5r hvilket ändamål ett särskildt anslag

hlifvit honom beviljadt. Han har i Vesterås förtecknat de Lind-

borgska, Silfverstolpeska och Westénska samlingarna, som dels till-

kommit, sedan den i »Handlingar rör. Skandinaviens historia», del. 9,

tryckta förteckningen år *182l utkom, dels i densamma endast om-

nämnts. lland>kriftsaralinpren pa Espeluuda, till hvilken tillträde af

e^aren heredvillifrt lemnats och der bl. a. atskilliara Skytte?«ka och Gyl-

len^tiernska papper förvaras, har förteeknat- -a laiifrt som till och med
revolutionen Fnrteekniniren kommer att som hihang ättöija

något följande häfte af Historisk Tidskrift.
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— Dr H. Hiärne, en af incdarbetame i Historisk Tid-

skrift, befinner sig sedan detta åra början pA en historisk forskuings-

resa i de sUviBka länderna, hWlkaB arkivalier, hittills fög< använda

af svenskar, måste förete mycket af intresse och väl också med de

begynnande studierna af de slaviska språken hos oss torde komma
att mer och mer tillgodoiröras. Hr Hiärne har i svnnerhet i de

Czart()ry8kiska och Ja^dlonska ])il)lintekt^ii i Krnkau, det Ossolinska

i LeinluTs: och senast det rvska riksarkivet i Moskva anstält omfat-

tände och franiii-åiifrgrika undersökningar, af hvilka ;ifven Hist. Tid-

skrift hoppas kunna meddela ett och annat af intresse.

— Äfven Prof. C. T. Odhner uppehåller sig för närvarande

i Moskva, hufvndsakligen i och för studier tiU Gustaf III:s historia.

— Till K. BibliotelLet hafva nyligen såsom gåfva af general-

löjtnanten m. m. grefve S. A. Sandels blifvit öfvérlemnade h. exc
grefve J. A, Sandett' papper företrädesvis från den tid, då han var

riksstÅthållare i Norge, åren 1819—1827. Denna stora samling af

bref och rapporter (i original (m h koncept) till och från Sandels utgör

icke mindre än .35 band U>\. lU ii innefattar dels originalbrcf från

konunir Karl XIV Johan och kronprinsen Oscar, samt kopior af

iSandels' enskilda bref till komni«,a'U (10 vol ); dels »inkomna bref

och liandliiiirar vid Sandels' enskilda expedition" i Stockbidni och

ivristiauia» (12 vol.), del» kopieböeker för utgångna svarsskrifvelscr

(13 band). — Utom det allmänna historiska intresse rörande Norge, som

denna brefvexling cger. erbjuder den äfven åtskilligt af vigt för

norsk personalhistoria. — Hvad 8verige vidkommer, är det i fiftmsta

rummet krigskollegium (hvars chef Sandels i sjelfta verket fortfor

att vara äfven såsom riksståthAllare i Norge) och dess ti»iis(r- oHi

personalförhåUauden, som brefven beröra. — Bland de talrika bref-

skrifvarne märkas, af svenskar, krigskol lep i ämbetsmän; vidare pene-

ral C. Lowisin, hofmarskalken C. A. Posse, treneral Holst, laifman

C. af Cieorp:ii (såsom meddelare af nyheter ur Stoekholnisverlden)

;

C. (i. d'Albfdylill (<nnsoni från Kristiania och Stockholm) m. fl.

— Bland norrman, som bnunat större eller mindre serier af bref rö-

rande regeringsärenden ra. ro., märkas Sommerhielm, Due, Birch,

Mansback, Wedel Jarlsberg, Diriks, Stabeli, Collet, Bloch m. fl.

Det förtjenar i sammanhang härmed att nämnas att K. Bibi.

under närmast föregående tid erhfillit så vil Sandels* företrädares,

grefve C. Mörtter.^i, som grefve B. B. v. Plåtens, hans efterträdares,

brefvexling. Tillsammans med den betydande mängd bref från grefve

//. 7/. v. Ksscu, Norprcs förste riksstiithållare efter föreninijeii med
Sverijje, som f(jrvaras i L. v. KufjestrcHus brcfvcxlins:. liilda dessa

lirefsamlinfrar en fortlöpande ej oviktig serie af källor till historien

om Sverij^e-Norijcs inbördes förliiillaiide under föreningens första skede.

Eu mindr»- samling originalbref frän kongl. personer till gref-

varne Jacob Philip och Curt Philip v. Schwerin, far och son, har

äfven nyligen kommit K. Biblioteket tillhanda. Brefven till den första

nämnde, Jaeob Philip v. president i Wismarska tribunalet, riks-
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råd, drattning LoTisa Ulrikas öfverstemarskalk, utgöras af till atönta

delen egenh&ndiga akrifvelaer fAn nämnda drottnins? och Gustaf III

1763—78 (tillsammans 12). Historiskt intresse i allm&nnare mening
cga de knappast. Brefven till grrefVe Curt Philip v, S», slatligen

lireneralmajor. kiiiid såsom en tapper krigare, ega fSreträdesvis intresse

<åsoTn autografer, hvarjänite dt^ i niv^on mån npplysn hans biografi.

Urtfskrifvnrne äro: P^redrik II af Preussen, prins Karl af Hessen,

prinscs^^aii SoHa Albertina, K Karl XIII. K. Karl XIV Johan. Sain-

liugeu är skänkt af enkef^refvinnaii M. E. v. Schwcrin, f. Srhwcrin.
— Af Hr F. F. Carlsons »Sveriges Historia under kominiranif

af Pfalzi.^ka huset» motses sjette delen, omfattande början af Karl

den tolftes historia, inom årets slut. Vi höra derjämte, att en ny,

i den yttre anordningen någfot afVikande upplaga af första delen,

Karl den tiondes historia, till våren forberedes. Den har sedan nå*

gon tid varit i bokhandeln utgången.— Af Meddelanden firån svenska rikaarkivet har i dngarne
femte häftet utkommit, hvnrraed bdrjar deras andra del, afsedd att

liksom den första omfatta riksarkivariens berättelser for en period af

fem år, arkivalieförteckninrrar m. ni. d. I berättelsen för sistl. Ar

faster riksarkivarien först och främst uppmärksamheten på nöd-

vändiffbeteri att bureda utrvmme för arkivets mer och mer siir

hopande samlingar, antiiif^en genom tillbyggnad af den nuvarande

lokalen eller genom nybyggnad*). Derjämte erinrar riksarkivarien

om vigten af att Udre officiella handlingar, hvilka ännn i arkivet

saknas, måtte med snaraste dit aflemnas från de olika håll, der de
kuimat hamna. Bland de under året emottagna arkivaliemassoma

förtjäna s&rskildt omnämnas ett antal hittills i K. utrikesdeparte-

mentet förvarade, fordom som hemliga ansedda akter, utgörande

380 fasciklar. hvilkn nu komma att på sina ställen efter hand in-

läggas. Vidare följer en berättelse, till riksarkivarien afgifven. ora

eu 18>^') med understöd af statsmedel af arkivamanuensen frih. B.

Tdfihe företagen resa i andamål att vinna kännedom on> arkivväsendet

i utlandet, hvarvid han företrädesvis besökte arkiven i Berlin. Drcsrlen,

Wien, Miinchen och Paris, om hvilka alla intressanta upplysningar.

fuUstftndigast om de två sistnftmnda, nu f5r första gången i svenskt

tiyek meddelas. Återstoden af h&itet utgöras af en förteckning öfver

•Bådslagen» under Johan IU:s tid af hr Bergman,— Hr E. W. Bergman, amanuens i Riksarkivet, har utgifrit

en liten broehyr (ej i bokhandeln): liikakansleren grefve Magnua
Gabriel de la Oardies Fnllmagter och Donationer ss. 8:0). Sam-
manförda ur riksregistraturet och andra källor, gifva dessa korta an-

teckningar en målande bild af förhållandena på de tider Sverige var

på väg att få en stor aristokrati. Ofverste 1045, var De la (lardie

under de närmaste åren mottagare af liiUmakter, donjitioner, »for-

bättnn^^ar», expektanscr utan ända och var vid slutet af Kristinas

') Denna v)L'tiL'a friiffn har »om bekant nu trädt i ett nytt skede, da K.

på aärskild fianiiitallDing derom frän rikäiirkivarien anbefallt k. utVerintendent»-

imbttet att uppgöra ritaiag oeh koitaadtfBnlig till en ny arkiTbjggnad.

Biåt. ndåMft 1891, 28
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regerinfi^, sjelf eller genom sin gemål, innebafvare af mer än 700

hemman i olika delar af landet. Man häpnar öfver detta af

befordringar. Om hvartannat riksmarskalk, fältmarskalk, general*

guvernör, ambassadör, riksskattmästare, rikskansler, hofrättspresident,

riksdrots, har han mer än flesta njutit af maktens sdtma och ändock

föga uträttat af varaktifj^t vä ni o.

— ! Tider den ^-emeiisamma titeln Ihdra</ till var ("JliiKjs- haf-

(ler har pä F. A (i, liejers förluL:: oeh med hr Artur Hazelius - .m

ut^ifvare en publikation påbörjats af synnerlijjt intresse. Ku aiucl-

ninfJT, Finland i nordiiiha Museet af G. Ketzius, löreliuger redan fär-

dig. Både !i^enoiu siu lysande utstyrsel och sitt innehåll utgörs

dessa bidrag till kännedomen om finnames gamla odling en den

vackraste början man kan Önska sig. I en andra serie. Ur de nor-

diska folkens lif, som förberedes till utgifning, komma bland annat

att ingå »Halländska Mau:orx> af A. Bondeson, "Skånska svartkonst-

böcker» af A. Hazelius, »'Lifvet i Kinds härad i VesterffÖtland i

början af 17:de årh.» af G. Djurklou, »»Från Ljusdals socken-^ af

V. En?elke, »Lag:ar gällande hos Lapparne" af .1. Mörtseli. wFinr^ka

SfivMKT" af \. f). Freudentlial. Afvcn hi lriej- till h;imit verkskraiias

lusli.ria, ski ldi"i iitcar ur de liö^'re s:iinh:dlsi\!;i^>( rnas lif. pa ofrxekta

handliiiiiar ^io(hia teeknin«^ar af enskilda j)ersoner ullolNas: allt liuf-

vudsakligeu på grund af och i anslutning till det nordiska museets

samlingar. På mer än ett sätt kommer sålunda historien att skörda

vinst af dessa bidrag till vår odlings häfdcr.

— Af den förtjenstfulla och digra publikationen Jahreabérichte dir

G^schichtswisseuscka/t, på uppdrag af Historiska Föreningen i Berlin

utgifna af hrr F. Abraham, J. Hermann och E. Meycr, har andra

årgången, för 1871). nyss lemnat prrs^cn. Redogörelsen för Sverige

är fortfarande f<)rratta(l af docenten C. Anneratedt i I'psala. Afven

frän andra aldelningar aro upplysningar af intresse för Sveriges hi-

storia att heniia. Nya afdelningar ha tillkonmiit ofvi r den gamla kyrko-

historien, i'osen. de ryska listersjöprovinserna, paieoirrali och (iiplo-

uiatik, dc nordamerikanska fristutcrna oeh de britiska kolonierna.

— Af hrr S. B. Gardiner och J» B. KolUnger har nyligeo

utgifvits en liten nyttig handbok, kallad Introduction to the stud t/ of Eng-

lish History (424 ss. liten 8:o). Den innehåller dela en samman-

trängd öfversigt af den engelska historiens utvecklingsgång af hr

Gardiner, en af Englands mera framstående lefvande historici, dels

ock, hvilket synes oss vara af största intn ^set. en kronologiskt upp-

slälfl redogörelse för källorna till Knglauds historia, USr sa vidt de

linnas i tryck tillgå n£rliL'"a. ordnade tor hvarje ))eriod under de tre

hufvudrubrikerna 1) >anitida författare, 2) icke &anitida författare,

.'») .Moderna torfattJire. Ari)etet s;iLrer sii: vara afsedt för stuHcrande,

men torde särskildt för utiaudiugar innehålla cu mängd annars STår-

åtkomliga upplysningar.
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Sveriges Historia från äldsta tid till våra dagar. 1.

Sveriges Hednatid samt Medeltid, förra skedet, frän år

1060 till år 1350. Af Oskar MonUUua. Stockholm, Hjal-

mar Linoström 1877. X + 486 ss. 8:o. Pr. 6 kr.

I sin illustrerade srenska historia har Hr Linnström bjudit den
svenska allmänheten ett vackert fosterländskt verk, som blifvit mot-
taget med stort och välförtjänt bifall. Detta f^äller icke minst om
den del, hvars iitarhftaiHle varit aiiförtrodt at D-.r Oskar Montelius,

och som nu i mer ;im Tre ar varit tilliraniflio:, sä att man väl törs

antaira. att dess liutvud-sakliga innehall är kändt af alla dem, som
i natjon män intressera si^ för historisk läsning-. Under sådana för-

hållanden kan ändamålet med denna recension hvarken vara att lemna
en redogörelse för arbetets plan ock resnltater, ej häller att meddela
nftgot slags orlofssedel åt ett verk, som i så lång tid och med myc-
ken framgång varit själft sin hasta rekommendation och som dess-

utom redan blifrit af den in- och utländska pressen med nästan

odeladt bifall emottaget. Jag öfvergår således tiU att framställa nå>

gra anmärkningar mot arbetets plan och detaljer.

Det torde hafva väckt inäntra läsares förvåninfj, då planen för

Sverif^es Historia först otVentliLrirjorde.s, att en In-l del eller en sjätte-

del af Inda arl)etet skulle inrvmnias ät tiden till 1350, under det

att svenska stormaktsväldets uj)j)koMist. utveeklini^ oeii fall skulle

iimm samma utrvmme behandlas. Tv under detta senare tidskifte,

då Sverige så m&ktigt ingrep i Europas öden. utbildades ock vår

nq[iresentation och nyskapades nära nog hela vår förvaltning» då fast-

slogos de former, nnder hvilka den svenska staten arbetat i århandraden,

och på arfvet efter den tidens män hafva vi hufvudsakligen lefvat allt

intill denna dag. För denna tid flyta ock historiens källor synnerli-

gen ymnigt, så att rika materialier föreligga till en god och pålitlig

') Red. hade vidtagit dtgårder för att på samma gäng meddela graatk-
0 ingår af de tre titéU delaroe af Sveriges Hiitoria, som redan länRe varit i bok-
haadelii, men liar geuom ogynsamma tillfdilighctcr hiadraU derifr&o. Till ett

fuljatide häfti; ni?ist.> iK rföre, f5r att icke bryta ordoingen, granekniogen af de
•enare deUrue uppskjulus

Vbnro den egentliga foroknntkapen icke tillhör fBremllen för tidelcriftena

oppmärkiiamhet, har likväl af nära liggande ikil i detta fall en utflykt mist g5>
-ru ifveo ia på deM område.

Red.

I/isl. Tidskrift lö&l. I
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framställning. Före 1350 däremot erbjuder var historia endast fö«:a

af säkra resultater, men, det är förmodligen Just dessa, som en po-

pulär historia bör för den läsande allmänlieten framställa. Härmed

vill jag naturligtvis icke säga, att hela den förhistoriska arkäologien

bort med tystnad förbigås, men det synes, som man icke bort in-

rymma densamma en så stor plats, att författaren blifvit nödd och

tvungen att inlAta si»^ i en mängd detaljfrågor, där man ännu är

långt ifrån klarhet, oeh där han i många fall står ensam med nu

åsikt inom den arkäolosriska världen.

Innan iimiu första handt-t lå<; färdiyt fran pressen, hade dfii

framstftcndc danske arkii(do^:en Sophus Miiller i Aarl)ö;^('r for Nor-

disk 01dk\ iidi^L^hed og Historie puhiieerat en afhandling, i hviiktn

han söker visa det ohållbara i bronsålderns tudelniug i en äldre

och yngre efter fyndens olika beskaflfenhet, och att man har att söka

förklaringen till denna i en dubbel inverkan dels från väster, där d *

s. k. äldre typerna voro förherskande, dels från öster, där de yngre

samtidiprt voro i bruk. Om nu denna Mullers teori, som är så väl

grundad, att den i det hufvudsakliora måste anses riktig, äfven skulle

kunna för Sverifjes vidkommande låta sig delvis förena med iudel-

ninp^en i en iildr»- oeh en yn^rre trnipp, så måste doek denna senare

undergå sa betydande jämkiiiiiL''ar. att man väl torde kunna i^w^n.

att l):r Mnntclius' frajuställninir af bronsåldern var till en va.>*eii<lt-

lij? del f(»nildrad, innan ännu boken lag färdig i tryek. Med skäl

kan man då fråga, om det varit lämpligt att i ett arbete af denna

art medgifva ett så oproportionerligt utrymme åt en jämfördseTis

ny vetenskap, som just nu är stedd i en förvånande hastig utveck-

ling? Då emellertid planen blifvit så bestämd, kunde visserligen

icke arbetet anförtros åt någon lämpligare författare än Hrr Monte-

lius, ty ingen i v/irt land har under senare år så kraftigt bidragit

att gifva arkäologien fasta utij^iingspunkter oeh en nykter hållninsr,

hvarmed jas: särskildt syftar ])ä hans med lyeklit;a bevis styrkta {tro-

test emot alla dessa evint.crliL^a invandringsteorier, som vuxit upi»

som svampar, om ieke för hvarje n^tt fynd, så doek för hvarje grupp

af fynd.

En annan del af författarens arbete, uäml. skildringen af vi-

kingames stora eröfringståg i väster, af Grönlands och Amerikas

upptäckt m. m. kunde saklöst varit borta, enär detta icke kommer

vår historia vid. Det är väl sant, att medeltidens västerländska

krönikeskrifvare innefattade alla skandinaver under det gemensamms
namnet Normanner, men det är lika visst, att såsnnrt de angifva

vikingarnes hemorter eller den stat, till hvilkcn de hörde, oeh till

hvilken man hönvnnde sig för att vinna upprättelse, där peka dt ra-^

uppgifter niistan utan undantair nu)t Xor^re eller Danmark. Endast

nå^-ra fä författare an<rifva svcarne nttryekliijen som innefattade bland

norniannerna (sa Kiuhard oeh lielniold\ men (U-t tiniuis intet, som

tyder på, att svenskarne i nägut enda af de stora tag«;n mot väster

varit något mera än danskames eller norrmännens hjälptrupper. Då

nu i full motovarighet härtill det stora flertalet af österländska källor
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saiusUiminigt visar till Sverige såsom hemlandet för de vatuger,

•om grundade rysks riket, som gjorde de stora anloppen mot
den grekisjEa kejsarstaden, förhftrjade Svarta hafvets kuster och

ifven ett par fcånger hemsökte det Kaspiska, ocli man således

vet, att den allmänna vandringslust, som i det nionde och tionde

århundradet grep hela den skandinaviska stammen, for Sveri-

ges del funnit en atlcdning At öster, som i hänseende till landets

lagc var dr-n mest naturliga, oeh {la dessutom iifvni väst<*i ländska

krönikeskrilvare — i>*la!idariie iiirjikiiade —
- niimna Kstland och

Kurland »-iler i alltnaiilit t dr tiiiska oili shiviska laiidrii pa andra si-

dan Östersjön, nar lii' naijon gang omtala sarskildt >\«'n<ka pluii-

driug>tag eller svenska eröfringar; sa tyckes mig, att de stora t;igen

mot väster icke hafva sin rätta plats i Sveriges historia. Våra

fattif^ inhemska källor, runstenarne, som i allmänhet röra en något

senare tid, men dock blifvit af alla svenska historieskiifvare och nu
senast af l):r Montelius åberopade såsom bevis för svenskarnes del-

tagande i västerviking, kunna oek tjäna till ledning för omdömet
äfVen for äldre tider. Men det är så långt ifrån, att dessa runste*

nar vitna for svrtiska vikingatag åt väster, att de tvärtom, sedda

tillsammans oeh ratt tolkade, vitna däremot Af '.Mi mig bekanta

runstriiar, som ultrvekligcn handla om ( krigs)farder till ö>ter- eller

västerland, aro <iH af foira slamret oeh endast 'JH af det sciiarr. Mm
det är ieke allenast antalet, som sa betydligt skiljer dem ät, utan

ännu mycket mera innehållet. De stenar, som handla om väster-

färder, nytja vanligen uttryck sådana som dessa: »Han var faren

till England») eller »dog i England» eller »vardt dråpen i England*

eller »dog i Jutland, när han skulle fara till England». Där talas

om en man. som »väster satt i tingman na lidi», om en annan, som
»vardt död i Kngland i hären (i li|>i)'», och om en tredje, som »upp-

tog skatt åt Knut i England». Endast 2 af dessa 28 stenar handla

uttryekligen om (mindre) vikingafärder ('dian vardt dod i vnsttrväg

i vikiniT" oeh 'dian stod manligcn i skeppets stäf. när de lekte väst-

arla»»). in\\ endast tva handla om stoire tag. men hiii^^ge df-sa voro

danska erofi ingstag, ty det heter , diaii var i Hdje väster med Knut»»

och >han vur med Knut.» .\nnorlunda forhäller det sig med de ste-

nar, som handla om östervåg. Här heter det: »han var faren öster

med Ingvar och egde ensam 7 skepp i Ingvars följe», »de foro man-
ligen fjärran efter guU och dogo söder i Sitrkland». »han for öster

hädan roed Roar till Särkland», »Jufur styrde hären, kom till

Greklandshamnnr och dog hemma», 'dian var höfding i Hrek-

land», «han fidl i strid öster i Gärdat ike oeh var sina l.inds-

mäns bäste höfding-». eller »han föll i llolmir;n<l son» hofding

på ett vikinga>kepj) (skail .ir visi)»». 1 iider det att salmida vä-te'-

Nägstenarne handla om enskilda krigare, som stridt eller stupat

i Kngland, förniodliLreii i de flesta fall i en främmande makt- sold,

Stisom det tydligen pa ett par stenar angifves, sä handla llere eller

kke mindre är 21 af österviigsstename uttryckligen om wen»ka kär-

nadttågt hvilket icke är fallet med en enda af de stenar, som blif-
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vit resta till minne af krigare i västerväg. En full motsvarighet

hafra dock dessa senare i den särskilda och ganska betydande gnipp

af östervägsstenar, som handlar om den grekiske kejsanens li^ide

eller väringame i Konstantinopel. Här nytjas ock ett fullt ana-

logt uttryckssätt : »han satt i Grekland» eller ivardt död» eller »föll

i Grekland', och här finna vi ock uttrycket »Grekfari» i fuil mot-

svårighet till ninstenarnes »»Kniriamlsfari».

Författaren liar synharli^^cn kant svap-heten af de <rrunder. pS

hvilka vi luir lairt ^^rannfolkrns historia in nnder våra r;iniarken.

och han sokrr derfor rn ny grund: "att inm-byirtrarne i det nnvaramU

Sveriji^e tagit verksam del i de vig^tigu bedrifterna i vestra Europa

är emellertid en sanning, som blifvit allt för litet beaktad. Det

då norska Bohuslän och de till Danmark hörande skånska landska-

pen hafra nämligen utsändt många af de vildngar, som gjorde nord-

mannanamnet så fruktadt hos de på Nordsjöns kuster boende folken».

Men ehura det icke kau falla någon in att bestrida detta faktum,

så är dock detta nya Aå\ sämre än nå^ot af de gamla. Ty tinge

den Ei^runden ^älla. skulle man ju ock berätta Danmarks och Nor-

j?e8 öfriira historia, då det är utom hvarje tvifvel. att skåningar och

bohusländinfrar äfvfn i dm haft <n l)ctydande andel.

I trynunet inedj;ifver iekc att har iiiii-å i nä;^on närmare jrransk-

niiif^ af arbetets detaljer. Endast nägra fa frågor vill jag knrteligen

beröra, där författarens uppgifter kunna tåla vid att jämkas eller

rättos.

Här likasom i fiere andra af sina arbeten upptager forfattaien

frågan om hällristningamas ålder och söker bevisa, att den stors

mnngd(m af dessa »måste vara äldre än järnålderns början i vårt

land", livad som tyckes mig framgå som ett ovcdcrläggligt resultat

af for.skningarne rörande dessa bnrgtaflor är, att de hvaikeu tillhöra

steiiablt 111 eller en fullt utvecklad jnruftlder. men hiiraf följer icke,

att (le just skulle tillhora bronsåldern. Snarare linnes det niyeket,

som t\der pä. att rie just förskrifva siijf fri»n öfvergängsskedet fr<tn

bron.sälder till järnålder eller, närmare bestaindt. de århundraden,

under hvilka nordboarue lärde sig käunu järnet, men ännu icke in-

hämtat runornas konst. Då författaren själf (sid. 175) antager, att

ranoma först blefvo kända, »sedan järnet i flere mansåldrar, troligen

ett par århundraden, varit i bruk hän», så synes »frånvaron af nmor å

hällristningarna» (sid. 158) icke skäligen knnna anföras som bevil

for, att de böra till bronstlldern hänföras. Snarare kände man fråga,

om ett folk, hos hvilket det historiska sinnet en gång blifvit väckt och

som sökt genom dylika ristningar bevara sina eirna oeh sina förfaders

bedrifter, skulle denned hafva uj)phort just pa den tid. dä de tiniro

kännedom oin en metall, som l)etydli<;t underlättade, ja enligt tlcre

forskares antagande tV)rst möjliggjorde dessa minnestaflors utförande?

Sä Uolmbertj, Worsaac oeh Soldi. Däremot är det lätt förklarligt, hvar-

for hällristningame upphörde, så snart runornas brak blef bekant och

som dessa från början voro ämnade att ristas i trä och utan tvif-

vel hnfvudsakligen så användes, kan detta förklara hvarfor ingen

Digitized by Gopgle



M0MTBUU8, aVKRIQBS HI8T0RU. V

nmskrift & någon Hällristning antralTas. Först sedan man fått prak-

tiskt pröfira ovaraktigheten af trätaflor» började man äf?en och till

en tid högst sparsamt inrista runor i stenhällar. Det bör då ej

häller väcka förundran att, om framdeles jämte runorna en figur-

teckning å stenen anbragtes, denna är både bättre utförd och in-

hugiren på olika sätt, «a att den nu framträder som konturteck-

ning', da däremot bilden a hallristiiingarne vanligen (ieke alltid) var

helt och hållet fördjuj)ad. Tv emellan den sista egentliga hällrist-

ningen och den första tigurteckuiug på en runsten ligger troligen

ett tidsrum af ett par hundra år eller mera, under hvilket nord-

boame lärt sig skrifkonsten. Kunde de då icke under samma pcri*

od hafva inhämtat den Tida mindre konsten att teckna konturer i

stället för att fördjupa bilden hel?

Icke häller författarens Öfriga skäl äro gent emot denna aisikt

bevisande Uvad »fartygens olika form» angår, så kan man icke

för hällristningarne uppställa någon gifven skeppsform som typ.

T>e äro i sjelfva verket af fvra olika slag: 1) den af prof. Nilsson

uppstälda formen (Sv. Fornminiusforeningens Tidskrift H. 7) med
den , ena stammen afrundad, den andra tviirt afhu^^Lren filer fram-

skjutande i en spets; '2) den af förf si<l. 1)H upj).stal(la formen med
bägge stammarue afruudade, men med stamskärm i ena ändan, 3) af

samma form, men med staraskärmar i bägge ändar, 4) af samma
form utan stamskärmar. Formerna 1) och 2) anträffas ock på brons-

knifvar, som blifvit hänförda till bronsålderns senare tid, och detta

med rätt^, då man i en dylik knif funnit en legering, som endast

under järnåldern användes. Till bägge de sista formerna, af hvilka

isynerhet N:o 3 är my<'ket vanlig på hällristningar och äfven före-

kommer i sjjilfva Kiviksirrafven, kan man uppställa fulla motsvarig-

heter från dt^n äldre järnåldern i de bägge N vdamshatarne. Antin-

gen nu desssa ^diaggar» varit afsedda att borra ett fiendtliijt skepp

i sank eller att skydda fartyget vid påstötningar, så är det irif-

* vet, att ett skepp, som varit sä utrusiadt, varit amnadt för rodd

åt bägge hUIen, och således kan man säga att både på formen N:o
3 och 4 passar Taciti skildring af srionemas skepp: utrinque prora

paratam semper appulsui frontem agit mutabile, ut res

poscit. hinc vel illinc remigium.
Hvad vidare de religiösa symbolerna, »hjulet» oeh »hakkorset»,

rorer, af hvilka det förra, som ofta träffas på hällristningar, uteslu-

tande hnnföres till l)ronsåldorn, oeh det senare, som under järnål-

dern var ett allmänt symb )liskt teeken i Norden, siiires aldriii: an-

träffas på hiillristnintrar. så tåla bägge dessa satser en afprtitning.

Hjulet träffas således })a en runsten från Telemarken, hvarest Tor
anropas, oeh likaledes i mångd på stenhallarne till en vikingagraf

i Cumberland, hvilket förmodligen innebär, att dessa tecken äfven

för Tikingarne haft någon betydelse, äfven om man med fingelhardt

antager, att stename varit ristade i äldre tid. »Hakkorset» åter

träffas på en hällristning från Lökebärg i Bohuslän i en form, som
äfven förefinnes på saker från järnåldern. Och äfven om inga
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öfTergängsforraer funnes, så känner man ju så A fynd från de
första århundradena efter Kristus, att man icke kun nud be-
stämdhet angifva, om det ena eller andra symboliska tecknet då
varit i bruk. Filer skulle icke hakkorset halva kuanat inkomma
un(l runorna? Härtill konuner, att "hjulet" ieke nr det enda sym-
boliska tfcknct vara liällristninijar. Jiinitr detta förekommer i

.stor nian^^d eirkclii dlir tva eller flere cirklar inom livaiann, och
detta tecken liar afven under järnålderns tidii^are skede varit i fli-

tigt bruk. Det träffas pa spjutspet.^^ar, guldriii^^ar, brakteater ocb
andra fornsaker utan all inbördes ordning, så att de omöjligen kunnat
vara använde som ornament, samt understundom enstående i likhet

med hakkorset och äfven tillsammans med detta.

Vapnens form är deremot ett l)evis, som tyckes styrka förfat-

tarens åsikt. Men för det första tillhöra de af bildnins^ar, som likna
bronssvnrd, en och samma trakt, naniliiren Ostrrirötland, sa att man
kan draga i tvifvel. oni de med ratta böra datera hela doi stora

gruj)j)en af irkt- alidflcs likartade liiillristnintrar i södra SvcriLr» <>rh

Norge, och tor dit andra hafva alVni pii guldhornen från (ialli liu-;

liknande svardsbildcr antralVats. som haft sin största tjocklek pa inidlen.

hvilken form äfven uägra i statens historiska museum förvarade järn-

svärd ega. Och äfven medgifvet, att dessa ristningar äro bilder af
bronssvärd, hvilket väl åtminstone är fallet med ett par, som alldeles

sakna parerstång, icke hafva väl bronssvärden med ens försvunnit

från vårt land med den första järnbit, som fördes till vår kust? Om
yxformema kan man väl säga i många och kanske i de flesta fall,

att man därmed velat afbilda celter, men om de skola föreställa brons-
celter eller jrirneeltrr torde i de flesta fall vara omöjligt att af<rnrn

Spjutet är det vanlii;aste vaj)n»-t pä liällristninu:arna. därnäst y\;iii

oeli därnäst bägen. Till antalet t7>rhalla dr sig till hvarandra (i

Holmbergs sanding) som 4:3:1 ^[en spjutet var vid jarnälderns

börjau hufvudvapen i hela den germaniska världen. Sä siiger Tacitus

:

Ne ferrum quidem superest, sicut ex genere telorum coUigitur. Jiafi

yladio aut majoribus lanceis utuntur, hastas gerunt.

Till öfvergångstiden från bronsålder till jiimålder synas mig ock
de fa ornamenten å hällristningarna hänvisa. —

Den i egentlig nu iiiuLr historiska afdelningen af författarens ar-

bete utmärker si«j i likhet med d»*n arkiiologiska i det stora hela både
för noggrannhet i upp<;ifter nud ett stadigt tillgodogörande af don
nyaste forskninir^-ns resultat oeh för svnnerli<ren ijod smnk i anord-

ning oeh utarb^tninL^ I någru full tror jag dock, att författarens

uppgifter tarfva rattrlsr.

Sid. 25.') talar författaren efter bjzautinska källor om ett anfall

mot östromerska riket i åttonde århundradet af 2000 små »ryska

skepp», men denna uppgift beror, efter hvad Kunik redan för mer an
30 år sedan visat, endast på oriktig Öfversättning. För det första

talas här icke om två tusen onvaict yiXaidtft, hvilket senare uttryck

refererar sig till de kejserliga skeppen, och för det andra betyder det
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icke »ryska» utan »röda skepp», enär kejsttieus skepp voro purpur-

färgade i st:ifvcn.

Sid. 408 omtalar förf. freden mellan Bir^fer och Kristofer 1250,

ehuru han kort förut berättat att Birger 1254 uppträdde som freds-

medlare mellan Danmark och Norge och tedan ej mera ingrep i stri-

digheterna dem emellan. Doo. Annerstedt har ock i rin recension

öfrer Bydb^ T^aktatsamling i Nordisk Tidskrift for 187B fram-

• hftUit, att uppgiften om 1256 års fred endast grondar aig på Ghron.

Dan. 980—1286, som här har en misskrifnins:.

Författarens framställning af händelserna 1276—80 (sid. 415
—418) är den \^K Eriei Olai historia fjrundade. som alt hittills haft

l>nrska|) i var iiistoria. Emellertid antrifves det rätta .sam luaiihaiii^et

lin-Han dessa liniidi lscr redan i det af förf. såsom källa alx ropade ar-

betet J^eriptons rcrum s\fcicarum medii ;vvi T. III i en af utirifvaren

Doc. C. Annerstedt författad not till Annales Sigtunenses, och sedan

har denne i ofvan citerade anmälan närmare utvecklat detta imne och

tydligen bevisat, att den hittills gängse uppfattningen är oriktig. Eidigt

våra egna äldsta krönikor, som bestyrkas af danska och isländska upp-

gifter, förlorade Valdemar 1275 hela riket På yåren 1277 återkom

han med danska trupper och förhärjade i förbund med konunjr Erik

Västerfrötland och Småland. Detta skedde (enlij?t Annales Lundenses

1277) under månaderna Januari—Mars. Sedan återvände Valdemar

till i)ain!iark och inledde underhandlingar från Köpeidiamn för att

åter koimua i i)esittninf^ af nåi^oii drl af sitt rike. .\tt detta ännu

i Sej>l<'mlter icke lyckats honom synes af hans försäkran till mark-

grefvarne af Brandenburg den åttonde i denna manad, i hvilken han

dock fortfarande kallar sig >rex Sveorum såsom han gjort hela tiden

efter ain detronisering, emedan han ännu egde en pretendents anspråk.

Men då han den tredje Jan. 1278 låter skrifva sig »quondam rex Sveo-

nun», aå hafva vi häri ett ojäfaktigt intyg for riktigheten af våra äldsta

krönikors upjigift, att Valdemar 1277 ingått förlikning med sin bro-

der »på de vilkoren, att Valdemar skulle erhålla Västergötland och

Östergötland och Magnus rikets öfriga delar, och att Magnus skulle

bära kunganamn, men icke Vfildemam. l){'nna ftirlikning har således

blifnt ingången i någon af dc sista månaderna af år r277. Kriei Olai

och alla senare historieskrif\ aics forväxling af hihidclserna 1'275 och

1277 beror sannolikt derpu, att man i gamla handlingar sett Valdemar

kalla sig rex äveorum till och med 1277, men sedan icke, hvilket dock,

såsom ofvan visats, just berodde på sjelfva förlikningstraktaten. Hvarf5r

Valdemar åter förlorat sin andel af riket är icke så lätt att bestämma.

Annerstedt antager, att det skett 1279 i följd af delaktighet i folk-

nngames uppror. Men något sådaot antydas icke af krönikorna, som
dels uppgifva, att lian blifvit fördrifven för sina äldre synder med
Jutta, dels att han själfmant begifvit sig till Danmark »propter quan-

darn ChristiMam»>, således en nv kärlekshandel. Detta stämmer väl

öfverens därmed, att Valdemar slutligen sattes i fängelse icke fcir

några stämpliugar mot konung Maguus, utan för sin vauhederliga

vandela skull.
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Sid. 459 angifver förf. efter Muiich en fred "tr(»lii:('n |)a K» år»>

mellan Sverige oeh Rysslaiul 1338. J)emia fred slöts furst 1339 och

var troligen endast en förnyelse af 1323 års traktat (Se Bydberg,
Sveriges Traktater II: s. 15 o. ff.)

Sid. 466 bar författaren en framstftUning af Syeriges äldsta rätta-

författning, som så till vida är mindre tillfredsställande, att förfat-

taren i följd af den ytterst sammanträngda form^ i hvilken han af*

handlar detta viktiga ämne, icke framliållit den väsendtligen olika

ställning, som Götalandskapens folkvalda häradshöfdingar, hvilka

voro menigheternas ombud, intogo gent emot hundarenas domare,
hvilka konungen '»satte dmi i häii(ler»>, utan nngifvcr, att h;iL'"gedera

frfm })örjan von» konunuiiala fitrtroeiidepostcr, och att komnitrcii »sniÄ-

ningoni lick inflvtaiule pa tillsiUtaiidet». För en närmare utredning

af denna fråga får jag hänvisa till Bergfalks förträffliga afhantllinar

i Frey för 1841. Då författaren sannuastädes yttrar, att -efter små-
konungames försvinnande blef en lagman ordförande pä landskapets

tingw, ser det nästan ut, som om härmed åsyftades att lagmännen
trädt i. småkonungames ställe, hvilket dock biappast kan vara me-
ningen. De förre voro ju ursprungligen endast menighetens lagkun-

niga biträden, de senare voro krigarehöfdingar. Jarlen kom i land-

skapskonungens ställe, och ingendera af dessa har någonsin varit »ord*

förande på landskapets ting»>.

Författaren afslutar sitt arbete med <'n skildring af lefnadssätt

(x-h •'('der under methltidens f()rra skede och cLniar däråt tre .sidor,

livilkrt utgör sjättedehai af motsvarande afdt lning for den yngre järn-

åldern oeh intager ungefär samma forhållande till motsvarande skil-

dring under bronsåldern. Men nu tala medeltidens män själfva till

oss genom sina krönikor, brefskaper* skattelängder och kontrakter,

oeh bronsåldems menniskor nästan uteslutande genom sina grafvar^

och dock har författaren så mycket att förtälja om de senares dag-

liga lif och endast fo^ om de förres. Det är detta, jag anser vara den

största bristen i det annars i så många afseenden förträffliga arbetet:

där saknas mått och proportioner.

Svenska riksrådets protokolL Med understdd af stats-

medel i tryck utgifvet af Kongl. Riksarkivet, genom N, A.
KnW.. ra. II. 1630—1632. XI + 376 ss. Stockholm 1880.

Pr. 4 kr. 50 öre.

Det är för Historisk Tidskrift en angenäm pligt att fästa all-

mänhetens uppmärksamhet pa ot\ anstående publikation, hvaraf andra

bandet nvss blifvit svnlitjt i bokhandeln. Hon fvUer en känbar lucka

i vår käilakriftsliteratur och utgör, jämte de andra från riksarkivet
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utgående serierna. Svenskt (iiploraatarium (2 serier), Tiustaf 1:8 re-

pistratur och Äldre lairarl)eten, äfvensoni riksarkivariens årliga "Med-

delanden», ett bevis på den liflit^a. fruktbriiitrande verksamhet, som
nauida institution under sin nuvarande styrelse utvecklar. Bland

dessa serier intager hr Kullbergs arbete ett framstående rum; det är

i sjelfva verket ett mönster för arbeten af detta slag: urkunderna

iro aftiyckts med Btönta noggranhet, eft«r de biata liandakrifler och

med Tederbörlig kritik, de ftro återgifna på ett a&tt, som forefaller

OM Tara det riktigaste och mest praktiska, ^åtmimitone for den tid

hmom h&r ftr frl^a, och ändtligen har utgifvarcn genom en rike-

dom af upplysande noter ocli ett utförligt, med yttersta sorgfälligt

het utarbetadt register underlättat bokens användning i en grad,

hvarför forskaren måste vara honom på det högsta taeksani. Kndast

den, som mer i detalj sysselsatt sitr med tidens historia, kan fröra

.sifj en förestiiUnin": derom, hur mycken möda blifvit nedlagd pa no-

ter och register. För deras utarbetande har utgifvaren ej blott an-

litat de tryckta källorna, utan ock genomgått de otryckta, sådana

tom riksregistratnret, brefSMunlingar, Stockholms stads handlingar

m. m.
»STcnska riksrådets protokoll» innehåller sålunda vida mer, &n

man af bokens titel har rätt att vftnta; det utgör tillika ett namn-
och saklexikon, ja man kunde säga en handbok, hvari man kan hämta

rigtiga upplysningar för hela den tids historia, hvarom fråga är.

Det innehåller dessutom ej blott de ejjentlign rfidsprotnkollen. utnn

äfven de af konuMircn utfärdade instruktioner for rådet i e^-enskaji

af tillförordnad reirerin^ un<ler hans frånvaro. l>eremot aro de s. k.

rådslagen ej deri inbe<rripna, d. v. s. de betaiikanden, som afgifvits

af rådet vid utomordentliga tillfällen, då det in pleno varit samman-
kalladt att yttra sig öfver vigtiga ärenden. Att de åldre rådslagen, fSre

1621, blifVit uteslutna från denna samling, finna ! naturligt, då
en redogörelse for deras innnehåll lemnas i namda »meddelanden» (hit-

tills iro rådslagen från Gustaf I:s och Erik XIV:8 tid der meddelade).

Deremot rill det synas, som om de rådslag, .hvilka äro samtidiga med
protokollen, med fördel kunnat vid sidan af dessa aftryckas, antingen

hvart i sin kronoloiriska ordningsföljd eller alla sammanförda på ett

ställe, fienora en sadaii anordning hade rådslatren blifvit insatta i sitt

naturliga sammanliaim' med radsprotokollen, hvilka t,M"ii(»Mi dem belysas

och kompletteras. Ut»;, torde få svårt att i detta afsceude .-^trängt

fasthalla sin plan; så t. ex. da han kommer aii meddela rådets öf-

mläggningar från hösten 1636, efter rikskanslerns återkomst från

Tyskland, torde det knappt blifra möjligt att förbigå det utförliga

rådslag af d. 14 dec. s. å., som blef resultatet af nämda öfVerlagg*

ningar och tillika gmndvalen for hela regeringens ekonomiska och
finansiella verksamhet under de följande aren.

Ehuruväl boken kallar sig »Svenska riksrådets protokoll»), så är

det strängt taget endast få af de protokoll, hvilka inrymmas i de

utkomna två delarnr. *om röra rådets verksamhet siisom sådfint,

d. v. 8. såsom konungens rådgifvare. Det stora flertalet af proto-
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kollen ang:ar iijimlig^eii rådet siisom tillförordnad rcjrcriiiif under koii-

unj^ens frånvaro. Det nr tvdliijen denna rådets circnskap af intv-

rinisr<'[rerinu. son» både irifvit anledninj^ till jtrotokolls forande öfver

dess rådplägningar, i ändamål att underlätta kontrollen oeli redoerörel-

sen, och i sjelfva verket äfven gifvit forstu upphofvet till en stän-

dig rådkammare eller regeringskonselj. Ty under de långa tider, då
konungen var frånvarande i f&lt, fick rådet såaom interimsregering

ånja sig vid en oaibmten regeringsTerksamhet och vid kollegialt

samarbete, en viss praxis utbildade sig småningom, forniernu stadgades,

och rådets ständiga deltagande i riksstyrelsen blef pii dctUi sätt ett

behof, som sedan allt framgent gjorde sig gällande. Detta är den
ena anledniiiirf-ii till den ständiga rådkammaren!* U])pkniii8t. Den an
dra anlrditiiiL'^! !! liL'i,n'r i kollegiernas organisation, som fullbordades

genom l("i.>4 arn regeringsform. Denna stadgar nämligen, att af th-

2;'* riksrådcm ieke mindre än 21 skulle ha sin ständiga verksamhet

i hufvudstaden såsom chefer och ledamöter i kollegierna eller i an-
dra befattningar ; större delen af rådsherrame voro derigenom bundna
vid hufvudstaden och kunde sålunda äfven taga ständig del i riks-

rådets förhandlingar. Detta ordnades fullständigt och öfvervakadea

nogare efter rikskanslerns hemkomst 1636. Det år derför till 1634
och 1636, vi \ in tixera uppkomsten af en ständig rådkammare i

dess fullt utbildade form, och vi tro, att i jämfönlse härmed den
tidpunkt, da förmyndareregeringen först stadfästes af ständerna (vid
rik8dair<'n D>3M), eger nnndre )»fty(l('lse.

Den andra delen af radsj)r()tokollen, den hvarom nu närmast
är fråga, eger utan tvifvel samma fortjenster, som vi ol\an tillerkänt

arbetet i det hela, men den har dock säkerligen ej kostat utgifvaren

lika stor möda som den första och erbjuder ej häller lika stort in-

tresse som denna. Utg. har haft vida redigare och bättre ordnade
handskrifter att följa och har ej behöft bifoga en sådan mängd af
upplysande noter, som i första delen deremot är registret ännu
innehållsrikare än i första delen, livad åter intresset beträffar, så
ligger det i sakens natur, att detta skall företriidcsvis samla sig

kring de ar, som närmast föreginsro den tyska expeditionen, då både
inom råd oeli •^tänder siniifua forbereildes för det stora forctMiret orh
slutligen de ryktbara rådplägningar höllos, som ledde till drt afg^ö

rande beslutet ; dessa rådplägningar f<jreliL'ga först nu i sin fullstän-

diga, autentika form. Dertill kommer, att konungens långa hemaia-
varo emeUan fälttågen i alla fall gör det egentliga Sverige till medel-
punkten för den svenska politiken, både den yttre och den inre.

Detta förhållande upphör med 1630, sedan konungen för alltid lem*
nat fäderneslandet. Nu flyttas den politiska medelpunkten med kon-
ungens' person från Sverige till Tyskland, och i det hemmavarande
svenska rådet förnimmer man blott ett svagt genljud af den stora

') Möjligen kunde inan ha öiiskut förklaring af ett uch auimt sv&rbe^rip-

ligt uttryck i protokollen, t. ex. nå. ÖT) nyck i betydelsen af ryckning el. dyl.,

och eu\. 1% utkärlååtf hftn de fleite torde bs tvlrtatt igenkiona det tjeka
auserlesen.
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politikeiis ridslag, hvilka endast året fornt i detta samma råd låtit

höra sig med sådan styrka. Det år mest inrikes äronden, som sys-

selsätta de heminnvaraTulc rådsherrnnie, hufvudsakligen ekonomiska

frågor samt enskilda klagomål och tvist^T (Miitllaii kommunala myn-
diirhrter ellfr privatptTsoiHT, iifvensoni uuderliandliiiirar med utskott;*-

-taiidt riiu rller alliiioLrcii i landsändarne om fortfarande af <]<• irainla

<katti"rna. Någon i^aiig afi)rvt«'.H drtta xstillchcn» orli höres liksom

jwi afstånd vapendånet fran den stora krigsska<leplutsen, då href upp-

läsas från Tyskland eller forstärkningar begäras och anordnas för

håren. Någon gång får rådet äfven nn uttala sig i de stora frå-

gorna, såsom då konungen begår dess yttrande rörande vilkoren i

en blif?ande fred, eller om han bör i anledning af sin sammandrabb-
ning med spanska trupper v{<l Ivhen skrida till öppoi krigsförklaring

mot Spanien. Den sistnämda frågan har foranledt de ntförligaste

och intressantaste diskussionsprotokoil, som förekomma i denna del

af arbetet: riksrådet förenade siir <>m den meJiiiiLT, att man visserli-

gen borde tills vidare midvika opjien örytning med Sp;inien, men i

tystliet f()rl)ere(la sig till krig genom att uppriitta en orlogsstalion i

ftöteborg oeh ett af staten understiidt kompani, hvars skepp skulle

användas både till försvar och, eventaelt, anfall mot Spanien. Af-

ven förhållandet till Danmark var föremål för mycken nppmårksam-
het i rådet; det kom på tal dels i anledning af danska rustningar*

under året 1632, dels ock i sammanhang med den spanska frågan,

enär man måste antingen hafva Danmark till bundsförvandt eller ock

•snbjngera Dannm» och »gå honom öfirer hufvudet», ifall man skulle

kunna tänka på att angripa Spanien.

Men nfven bland inrikes ärenden tinner nian ett och annat af

allnifinnare intresse under dessa ar. Het allmiinna iiitryeket af den

inrikes styrelsen är en knaj»]dut i lilltriinijarne oeh en ringhet i ma-

terirll kraft, som starkt kontrasterar mot den yttre storheten, samt

en ansträngning af denna kraft, som gränsar till öfveransträngning

och derför ej kan annat ån framkalla missnöje, i synnerhet bland

de lågre och mest betungade samhällsklasserna. Huru begrånsade

både tillgångame och krediten voro, visar sig bäst deraf att råds-

herrarne för utt skaffa penningar stundom måste träda emellan med
sin enskilda kredit, hvilkeu betydde vida mer än kronans. Och hur

svårt clet var att tillbakahålla missnöjet öfver de tunga bördorna,

det ser man af flere tecken. Sådana voro de oroligheter bland all-

mogen, som dessa år yj)pade sig i lleri' landsändar. så>oni i I alarne

och på Dalsland; sådana voro de klagomal, presterna å allmogens

vägnar framförde vid Hu\2 års första utskottsmöte, derofver att dess

ombud sedan 1621) ej varit kallade till riksmötena >jderas egen klagan

och besvftr att andraga», eUer de klagomål, som förspordes från Stock-

holms stad öfVer aftagande folkmängd och välstånd samt omöjlighe-

ten för staden att framgent hålla sina 12c» båtsmän till kronans

tjenst. Ställningen var under Ar 1630. då missväxt hemsökte flere

provinser, sådan, att riksrådet ansåg sig bora föreslå konungen vissa

lindringar i skatterna. Detta medgaf ock konungen, till och med i
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vidsträcktare grad än rhclvt föreslap^it, men var fcir öfrip:t så missnöjd

öfver alla <le af rådet framstälda hetänklitfhfter och --variixheter. att

han tillskref detsannna ett <,^aiiska stränjrt och onådigt bref (af d. l^

febr. lG.'n) och samtidigt (Icrincd upjxlintg at sin svåger, pfalzgref-

ven Johan Kasimir, uti taga leduiugen uf det inhemska kammar-
verket. Bådets förklaring öfVer sitt beteende (af d. 28 mars a. å.)

ar hållen i en frimodig ton och aokte foravara hvad som å deaa

sida sagts och gjorts. Hela tvisten synes hafra blifvit bilagd genom
Axel Oxenstjemas bemedling; dennes omdöme om det forelupns

missförståndet var, att rådet visserligen i sak ej hade btgatt nå-
got fel, men deremot begagnat ett mindre lämpligt och försigtigt

skrifsätt. »Regum aures sua natura sunt tenerie», pade han, "koinme
der sadane besvärlige tider till, som nu äre, så kunne de lattelijjcn

offenderasM. Detta erkände ock rådet och förklarade sig »skola här-

eft«*r accoinuKwlera i\ir 11. K. M:s humor». Hela brefväxlingen i

detta ämne tinnes trukt i Hist«>riska samlingar, 111, något som
kunnat förtjena att nämnas på det ställe' i rådsprotokolleu, der sa-

ken omtalas.

Genom det uppdrag, som konungen iemnat pfalzgrefven, hade
ett nytt element inkommit i regeringen. Johan Kasimir intog så-

som finanschef en ganska vigtig plats i styrelsen, men var dock
icke formligen medlem af rcLn ringen, ännu mindre af rådet, och
derför, då rådsherrarne ville inhämta hans betänkande, brukade de
icke kalla honom till rådkarainaren. utan infunno sig sjdfve ho.-*

honom i riikningekaininareii l^lott en gång ha vi funnit honom
deltaga i raiiils votering, nämligen rdrande den ifrågnsatta krigsför-

klaringen mot i^jianien. Det är val bekant, att pfalzgrefven kort

efter konungens död atlägsuades från all andel i styrelsen och seder-

mera f5rblef ntan politiskt inflytande. — Af de öfriga ledamöterna
i styrelsen voro »fåltherren» Jakob de la Gardie, Gabriel Onstafiwon

Oxenstjema, Per Banér och Klas Fleming på en gång de mest
betydande och de som mest oafbmtet deltogo i årendena. Den först-

n&mde förde vanligen ordet.

Såsom bihang har utg. tillagt protokollet öfver rättegången

emellan kronprinsen af Danmark Kristian oeh Khengrefven Otto
Ludvig, hvilken senare, numer ()rverste i svensk tjenst, offentligen

framkastat kränkande beskyllningar mot den förre och derför blifvit

på dennes begäran instämd att svara inför Sveriges konung och
riksråd. Vid konungens afresa tick rådet ensamt uppdrag att ransakn

oeh döma i denna ömtåliga och besvärliga sak. Sedan Rhengrefren

tre gånger förgäfves blifvit kallad för rätta, afknnnade rådet slutligen

den dom, att prinsen frikändes från ofvan näroda beskyllningar och
Khengrefven faldes till — 40 marks böter. Men då prinsens ombud
inlade protest mot h varje firsök att indraga äfven prinsen under
svenska rådets dom, blef detta en välkommen anledning for rådet

att tipphiifva hela domen och nedlägga mAlct. I denna rättegång

voro assessorerna i Svea hofrätt adjungerade till rådets biträde. I

ett annat lujuriemål, som äfven rausakaUes af rådet, nämligen emel-
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Ihti biskop Paulinus ocli prrsteii ]\i()rnluudiu9, hade rådet velat

adjungera biskoparne, men dä dessa undaudrogo sig uppdraget, för-

visades målet till hofriittens afdumaude.

Angående rfidets forh&llande till utskottoBtändernai som åren 1630
—32 Toro samlade fyra gånger, konde äfren ett och annat af intresse

Tore att meddela. Det saknades under denna beröring ej anledningar

till missförstånd, men rådet förstod under föltherrens kraftiga ledning

att väl häfda sin öfverlägsenhet gent emot de särskilda stånden och

hålla dem inom behöriga gränser. Då emellertid de^sa förhållanden

redan äro ffenom Thams riksda^shistoria (i inledningen till Adelns

protokoll) allmänt bekanta, inskriinka vi oss att hänvisa till nämda
arbete (»eh alVhita denna aniiiälaii med en lyekönskan till rådBj)r()to-

kollens utgifvare samt" en fiirlnjppning. att han ej mätte fortiöttas i

sitt mödosamma värf, och att tid och helsa måtie tillåta liouom att

fullfölja sitt arbete med samma kraft som hittilb. Vi motse med
stort intresse de nist följande delame, af hvilka, såsom vi af egen

erfarenhet känna, den som omfattar året 1636 lår blifva både den
drygaste och den rikaste på innehåll och intresse.

a T. o.

Utdrag ur sekreteraren hos kejsarinnan Katarina n,
sedermera verklige geheimerådet A. V. Chrapo-
Vitskijs dagbok 1787—1792. Ofvprsättning frän ryskan
af f 'arl Sil/verstoli>e. V + 128 ss. Stockholm, P. A. Nor-
stedt & Söner, 18ö0. Pr. 1 kr. 75 ö.

Det finnes två s\ivr af historiska memoirer, olika till sin upp-
komst» art och betydelse. De fleste af memoireliteraturens alster äro

sådana, som blifvit författade lång tid efter de tilldragelser, hvilka

heskrifvas, vanligen pa fiirfattarens ftlderdom, f^cdan han dragit sig

ifrån verlden och slau:it si<^ i ro ; stutidom har luin haft äldre an-

teckningar att f'tlja, men ofta har han nedskrilvit sina minnen hufvud-

saklicren ur erinringen. Ta grund haraf och af den Tårgläggning,

som dylika memoirer lätt erhålla genom att nedskrifvas under en

annan stamning och föråndrade förhållanden, bllfva de ofta af större

betydelse såsom literaturprodukter ån såsom historiska killor; men
visserligen saknas ingalunda de, som åfven ega ett högt historiskt

varde. Till denna klass kunna hänföras, för stt nåmna några af de

meat bekanta, kardinal de Hctz*. Napoleon I:s, Guizots memoirer och

inom svenska literaturen de af Fersen d. å., Adlerbeth m. fl. En
annan nfdelninc: uttröres af sfidana. som mera cga form af daghoks-

antrei^niiigar. hvilka tillkommit saintidii^t med de händelser, som de

beröra, och bära prägel af intryckens oeli minnenas omedelbara frisk-

het; just härigenom fä de för forskaren .större värde såsom källor.

Af dessa finnes väl en och annan, som eger stor literär betydelse,
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så t. ex. St SimoDS ryktbara memoirar, men flertalet af detta tla^

iir flyktigt . utkastade anteckoingar» utan anspråk på literärt värde,

men ofta så mycket Tigtigare i historiskt hänseende, i fall de

begagnas med nödig hänsyn till personer och omständigheter. Till

denna klass höra inom vftr egen literatur t. ex. G. Ehrensvärds

memoirer och inom utlandets Viinduii;en von Enses dagböcker, tiil

(len^inriiina hör äfven dt-n skri It. >oin har litrger framfor oss,
( 'hrapovitskijjj dai^!)ok!*aMteckniii^;ir voro o-^s »*j helt oeh hållet

obekanta, innan de iiu i;enon> ()f\'rrsaltniiii; intorlifvade^ nie«i var

literatur. Åtminstone i ett på svenska forfattadt arbete ha de blit\tl

begagnade, nämligen i Tigeratedts intressanta upp^ntiter ofver (i. M.

Sprengtporten i Finsk Tidskrift, der förf. ur dem meddelar nya

upplysningar till Anjalaförbundets historia. Vidare utgöra samma
memoirer en hufvudkälla för prof. Bruckners uppsats i Historische

Zeitschrift för 1869: Schweden und Byssland 1788. Denne för-

fattare tillerkänner dem med rätta ett betydande värde, ja ett

större värde, »än tillgängliga arkivalier, tidningar, raemoirer och

monofiratier. hvilkn för det mesta underrätta oss endast oiu hvad

som tilldrager sig pA skådeplatsen, medan Chr. låter oss blicka huigl

bakom kulisserna». Samme forf. karakteriserar på töljunde satt

dessa anleekningar. »Chr. var dagligen, ja flere gåntjer om dagen

på hofvet, i omedelbar beröring med kejsarinnan, som plägade gifva

houom åtskilliga uppdrag, sarotalsde med honom i allahanda ämnen,
statsfrågor, hofintriger, hj ertcangelägenheter, och skänkte honom ett

obegränsadt förtroende. Innehållet af dessa samtal, alla vigtiga oeh

ovigtigA tilldragelser vid hofvet, hvarje äfven den minsta växling i

Katarinas stämning, rykten, tidningsnotiser, s({valler af alla slag inför

Chr. samvetsgrant dag efter dag i sin journalu. Vi knnna tilläi^ga, att

kejsarinnans yttranden iiro sa vidt möjligt anförda ordagratit. .\f alli

detta har öl\ ersättaren utvalt hvad som eirer någon betydelse för

Sveri-jes historia, och det nr icke någon ringa del af det hela,

liriickner beräknar, att fullt ut hallten af Chr:8 anteekuiniiar rör del

svenskil kriget 1788— "JO, och i synnerhet ur året 1788 med stor

utförlighet behandladt. Redan häraf kan slutas, bvilken betydelse

detta krig egde för Ryssland, och med bvilken upptnärksamhet det

följdes af kejsarinnan och hennes hof, ja det sysselsatte sinnena i

Petersburg vida mer än Potemkins samtidiga segrar mot Turkarne.

Detta är i sjelfva verket ej häller så underligt, om man besinnar,

att nämda krig fördes i Petersburgs omedelbara granskap, och alt,

ifall det varit ledt med framstående niilitarisk skickliii;het och

ieke förlamats i:> noni forriuliska stiiinplin<:ar, det \ isserlii^en försatt

den på trupper blottade ryska hufvudstaden i en öfverhäni^ande fara.

fSanniniren att s;iga»>, yttrar Chr., »har Peter I bygt hutVudstadeu

bra nara (svenska gränsen)'», och denua erfarenhet gick icke förlorad

för de ryske statsmänueu.

Att kriget kom i hög grad olägligt för Katarina oeh att hoa

gjorde allt för att förekomma dess utbrott, är väl kändt och bekräftas

till fullo genom Chr:s dagbok. »Man måste spela tålig», säger Chr.,
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"mvn liRinienia klia Jitt fa tukta svensken»). Det är sannolikt, att

Katarina liksom Potenikin ej varit alldeles nöjd med Uazumovskij»

9hU att uppträda i Stockbolin såsom retande Gustaf III till fiendt-

Jigbet ocb i^ifTande honom vapen i bSnderna. Hon befatde till

oeb med general Micbelion, aoni anförde de ryska trupperna vid

gfinsen, att begära uppvaktning bot den svenake konungen, sedan

ban erfarit dennes ankomst. Efter krigets utbrott och under desa

första kritiska skifte afspeglar sig kejsarinnans växlande oro ocb

harm troget i Cbr:s anteckningar. Så snart hou fått kännedom om
Aiijalaforbundet, upphör oron, men förbittringen och hånet växa i

*.tyrka; under kri<,'fts fortgång oeh växlande skiften aren 1781) och

1700 fninskas hånet — det är liksom om (iustaf III hiMjat iniiifva

henne en viss akt!iing — och oron återkommer mer au en gaug;

vid Here tilifällen förde Chr. till boks, att ban sett turar i hennes

ögon t anledning af svenska kriget.

För det svensk- r v ska krigets bistoria bar forskaren åtskilliga

bidrag att biimta ur Cbr:s anteckningar; de innebålla en mängd upp-

gifter rörande krigstilldragelserna, af bvilka man ser, hur dessa

berättades ocb bedömde^^ pn den rvska sidan, och, hvad soro för

oss eger större värde, de belysa krigsanstalterna och de militära för-

hållandena hos fienden, bvilka liksom de svenska iniralunda voro de

bästa. Men ännu vi^'tigare än de militära aro de diplomatiska upp-

lysningar, som ur flirrs dairhok vinnas. Man får genom dem en

öfversigt af Kys>lan(U politiska ställning undi-r dessa är, man fjir

en god föreställning om betydelsen af dess förbindelser med Österrike

och Danmark, dess närmande till franska bofvet ocb dess diploma-

tiska strid med Preussen ocb England, en strid, som var nära att

öfvergå till vapenskifte ocb att förvandla det svensk-ryska kriget till ett

allmänt europeiskt krig. Man får vidare kännedom om det sätt, hvar*

på Katarina personligen ingrep i de diplomatiska förhållandena ocb

särskildt i det pennkrig, som samtidigt med vapenfejden utkämpades
emellan de bada i literiirt ej mindre än politiskt hänseende framstående

.
suvcranern.t. I)< t är bekant, hvilken vigt båda fäste vid Europas

allmänna opinion, och med hvilken ifv»r l)ä(la sökte leda dt nsainma

i en för dem fördelaktig riktning genom inspirerade liduingbai tiklat

,

korrespondenser, broehyrer m. m. Det var nar kejsarinnan tick

kännedom om den svenska deklarationen af den 21 juli och deri

framkastade beskyllningar mot Byssland, som bon beslöt att sjelf

ingripa i polemiken aamt anfalla den svenske konungen med tyngre

oeb kraftigare vapen än franska epigrammer eller komiska operor.

Hon satte sig altså ned och skref ett g(;nmäle på den svenska de-

klarationen, ett genmäle, bvarom Chr. har mycket att Hntälja, ty

han var en af de fa, som redan från början fingo del af saken.

Skriften, som fiirfattades på tyska språket oeh först publicerades i bi-

lagor till St. Pi tersburgrr Zeitinig och sedan öfversattes pä franska

och ryska, trycktes pä det sätt, att den «'venska deklaratioiw ii och

kejsarinnans deröfver gjorda »>anmärkningar och historiska upplys-

ningar» trycktes i parallela spalter för bättre jämförelses skull samt
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foräagos med flere bilagor. Det är uaturligt, att eu kejsarinnas skrift

ej skulle sakna beundrare ock lofprisare; grefve de Ségur förklarade

densamma »energique et sublime» ock att, då den svenska deklara-

tionen syntes vara skrifven med en gemen svart korpfjider, vore

åter kejsarinnans svar forfattadt med en ömpenna. Att döma af de

utdrag, som af Briickner meddelas ur denna skrift, är hon författad

både med sakkunskap och med formell färdighet. Naturligtvis bar

kejsarinnan ej saknat hjelpare, men det mesta forskrifver si^ nog

från hennes cf^en penna, och till och med vid den Iranska öfver-

sättning^en har hon sjt-lf latrt liatid. Med en verklig ft)rl"attareörahet

följde l>on tillkomsten och elTekten ej mindre af denna skrift än af

operetten »>den stackars hjcllen Kosometovitch», bada afsedda att

draga ovilja och hån öfver Gustaf 111:8 hufvud.

Huru den svenska öfversattningen af Chrts dagbok förhåller sig

till originalet, kunna vi tyvärr icke bedöma, af brist på insigt i ly-

ska språket* Dereroot kunna vi vitsorda, att öfversåttningen utmir

ker sig for ledighet, tydlighet och ett vårdadt spräk, något som säker-

ligen ej varit en lätt uppgift i anseende till anteckningarnes ofta starkt

sammandragna form. livad angår öfversättarens metod att skrifva de

rv-^ka namnen, så rättar han sijr i .illmänhet efter det ryska skrifsallel

ocli skrifver t. ex. Morkov, Rumjaiitsov i i<tfiliet för Markoft', Rumän-

tsoff. I>et tyska sch- oeh franska ch-Ijndet söker öfversättaren ateri^ifva

med det svenska sj eller tj. Detta låter sig ock med fördel auvända,

der en vokal följer, såsom i Varsjav, Sjuvalov, Levasjov; men deremot

tvifla vi, att svenska språket medgifver ett sådant bruk t. ex. i alutet af

en stafvelse eller der konsonant följer, s&som i Pusjkin, Ivanovitj ; i så-

dana fall synas sch eller ch vara att föredraga, om de någorlunda ut-

trycka det språkljud, som afses.

Chrapovitskijs dagbok blef redan för 50 år sedan publicerad i

utdrag i en rysk tidskrift, men först 1862 utf?afs hon fullständigt

i Moskvas historiska tidskrift och synes derefler ha ut<;ått i flere

u ppliitri^r. Från tlen ryske uti^ifvaren, l^arsukov, har öfversättaren

liinat ido^raliska upptjificr rörande författaren: han hette fullständigt

Alexander Vasiijevitj ( hr., var född 1741^, gjorde sig tidigt kaad

såsoro poetisk författare, blef sekreterare först i senaten och derpi

hos kejsarinnan sjelf, i hvilken egenskap han tjenstgjorde åren 1782—9St han blef derpå senator och dog såsom verkligt geheimeråd

1801. Från den ryska upplagan har öfversättaren åfven meddelat

ett register (borde heta personalregister, ty det innehåller egentligen

endast biografiska uppgifter); detta register &r utan tvifvel en god

hjelpreda med afs. på de ryska namnen, men å andra sidan har ett

och annat misstag deri insmugit sig både vid ryskaoch icke*ryska namn

') Vi meddela här uåera bcriktigaDdeu. Vou Borcke var preusiisk minister

i Sverige 1788—91. — Ofvvrjile Hästesko afrättades redan 1790. — Om funt

Kaaaitz bör det heta, att han grundlade sitt ryktt* dj v inn nn atörata ryktbar
fiL-t»' vid frcdskoui^ressen i Anchcn. Morkov har alJtii,' haft att utföra nSirot

uppdrag i Sverige förr äo 1785. Potemkiu tick tillaaninet Tauriera rcdau fure

torkiaka krigets atbrott. — G. Spreugtporteo gick i rjak tjeast redan 1786.
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och dertill kotiimf^r. att vissa uppgifter förefalla icke-ryska läsare väl

••i^eiuioiuiitia. t. e\. du det heter, att furst Alexej Orlov "Utmärkte sis: i

rysk-turkiska knijeto (rättare: utmärkte sij; /cÅ-e i kriget), eller att den

bekante T.ueelicbini "hyllade Macchiavcllis fisijjter. som han närskildt

hyue> velat tillämpa i Foleii", eller da det talas om )>deu fromma
kejsariuuau Elisabet» och hetmes förkärlek för allt som rörde kyr-

kan. Ett och annat tillä^^ rörande svenska förhållanden kunde man
ha önskat, t. ex. den upplysuiu<;, att markis de Pons var franskt

säudebttd i Sverige, eller att C. O. Armfelt var öfverbefalbafVare f5r

de svenska trupperna vid gränsen. — Förutom den ryske utgifvarens

hio<rrati8ka uppgifter har öfversättaren meddelat några »noten», inne-

hålla n<ie upplysningar rörande sakförhållanden, hänvisningar till an-

dra historiska skrifter med mera.

(Iir:s dagbok utgör nr 2 af den nyss påbegyiita serie, som kal-

lar »Kyska historiska skrifter i svensk »ifvcrsiittning». Hvarje vän

af Viir iii>toria ar såväl öfversattarue som törliiggarne taok skyldig

for den nioda och kostnad, som blifvit nedlagda pa delta förtjenst-

fttUa foretag; måtte det af allmänheteo uppmuntras så som det för-

tjenar och så som af nöden . är, oro det skall kunna fullföljas! Bland
de arbeten, som äro ämnade att fortsätta serien, märkas några af

KostomaroTS biografier öfver utmärkia ryska personligheter.

a T. o.

Rysslands historia frän äldsta tider till ål 1877 af Alfrtu/

UanilmmL OfversiittniiMj fraii franskan ixt Carl iSilj ver.stolpe.

Förra delen. XXXi + 322 s. 8:o. Stockholm C.*E. Fritzes

K. Hofbokbandel. Pr. 4 kr.

Hr Rambaud, f. n. den franska ecolesiastikministerns kabinetts-

chef, har uti i f^åga varande Rysslands historia, hvars äfven lärda

förtjeuster allmiint erkännas, trots den nödtvunget sammanträngda

formen, ej svikit det rykte fransmännen ega för en lycklig historisk

framställningskonst. Enstaka stycken äro visserligen genom en mängd
af för de fleste främmande namn och fakta kanske något mödo-

samma att läsa och svåra att sammanhålla, t. ex. stycket om den

litiiviska historien, men de torde utgöra undantagen, och helt säkert

skall ingen lägga ifrån sig boken, utan att ha funnit sitt intresse

väckt och äfven hållet vid makt af ett ämne, som väl icke hör till

den närmast liggande föreställningskretsen. Hufvndstationerna på
den långa och sällsamma väg, som ledde till de ryska landens sam-

lande till ett och till »öppnandet af fönstren åt Enropa» på den

dystra bysantinsk-tatariska samhällsbyggnad, som under medeltiden

uppfördes i Byssland, har förf. lifligt skildrat. Det ryska väldets

begynnelser; den Novgorodska fristaten och dess handelskolonier;

dessa märklige moskovitiske storfurstar, som »genom intriger, mutor.
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trul<»-!ici. mord och falsklict- dbovcklii^t skrcdu mot rii ton-salt niål;

dc li.uiii "torskritckligo h.iuLiac; de lalakf bimitrijurnas tid; de för-

ste Komanuvcrnc, dcnue Aicxej t. cx., »om mildare än sina företrä-

dare nöjde tig med att visa ain vrede »genom sparkar och knytnäf-

slag»; sederna, aamhälUskicket ocb deu andliga odlingen: alla deasa

kapitel äro omaorgsfullt utförda och rika på karakteristiska detaljer;

den egendomliga blandnintccn af orientaliskt barbari med begynnande

europeiskt statslif, ^oin altjaiiit stiiller sig för vära ögon, ökar desis-

utoin här det fängalande, som hvarje ^od hiatori.^k framstalining' i svj^

-i*
!!' <-j^t'.T. För ett par hniulra ar se dan leinuade svcn-^kar betydande

l)idra<; till Rysslands historifskritiiiii;;, ännu i da<; räknade till den-

»aniuias kälUkrillci" ; kanncdoiuen af della lands historia ar fj at* lika

paträni^audc- betydcU*- nu &om du, luuii måu^u skal tala auau for

att furuyu bckauiskapen.

Deu bvenaka öfveräättuiu{j;en iir gjord efter originalets andra,

delvis omarbetade npplaga, och vi tro oss kunna vitsorda dess nog-

granhet. Den förtjenar en speciel uppmärksamhet genom ettgeooni-

fördt försök till ny trausskribering af de ryska namnen. Vi ha hit-

tils gemenligen tagit mot dessa försedda med tysk hallstämpel; di

vi sjelfve ega kortare och beqvämure utväi^ar for Atergifvandet, torde

ej dessa böra försmås. Så torde det icke blott närmare motsvara

det ryska uttalet, utan ;.yne.>5 äfvi u vara enklan- och b di;^are att

skrifva tju ltr lör t.ic/indtr (niot:?varande sven&ka //-ljudet i tjerifi),

iSjujulcij tor Schujskij. Miinn»- ieke afven i slutet af oiden. t. rx.

Vasiljecitj, kommer tanili::rn nära det ljud. .som vanligen bt-ieck iiats

med tsch, meu pu ryska niolavuruä at äamma h vasljud, som auvuu

des i början af det först anförda ordet? Det hade måhända bort

anmärkas att t användes för att återgifva det i svenskan icke

förekommande lena «-ljudet. Att en ocb annan iukonseqvens för öf-

rigt smugit sig in, kan ej väcka någon undran, då man tager i be-

traktande svårigheterna i ett dylikt företag.

Daglif^t Liv i Norden i det 16:de Aarhundrede. Bön-
der og kjobstadsboliger, af Troeh Lund, — Kjöben-
havn 1880. (Danmarks og Norges Hist. i Slutningen af det

16 Aarh. I, 2.) — Pris: 6 kr.

11 r Lund har tydligen tor afsia:t att lemna en mycket atförlig

skildring af den historiska utveckiiogt it inom Danmark—Xnr^c under

löOO^talet eller en del af detta århundrade 1 förordet till det år

') Arbetets bcgrunMiiii;< »yiicv icke vnru fullt klar. De» första bokeu an-

gifves behandla »slutninicen» aT ir)<H>-t:iI(.-(. Saniinn uppgift forekomoicr p& oin-

.Hb^tt aamt på det ena titin)ladct af deo aodra boken, uuder det tpeeialtitelbla*

det lalar om hela löUO-talet.

Digitized by GopgIe



LUND) DAGLIGT UV I NOBDBN I HET 16 AABUUMDREPK. XIX

1879 utLnfiia första häftet '^iifrts, att arbetet kommer att liestn af fre

liufvudafdelniiii^ar : 1. (icn inr» historien eller eii skildring af landets

ocli folkets tiiintand lööU— l.MH», 2. F^^drik 11:8 rey:erini^shi^l<iria

och 3. dc politiska förhållandena under Kristiern IV':s mindcrurig;]ict.

Af den förtta afdelain^en hafva nu tvenne »böcker» utkommit, af-

handlande »Land och folk» samt »böndernas och borgames bostäder»,

alltså en inledning och ett jämförelsevis litet kapitel, hWlka likvål

tillsammans taga i anspråk 40 tryckark. Får jag döma efter den

erfarenhet jag haft under sy>sl,iti(!et med mitt under utQ:ifnin«; va-

rande arbete öfver kulturlorhallandena under Sveriges medeltid, efier

den plan jag för detta arbete npppjort och efter omfånget af hr

l.tnjds tva företa höeker, torde hans »indre bistorie» komma at

krafva minst KlO tryckark.

Såsom författare af ett liknande arbete, hvilket är understäldt

sakknntiiges och allmiinhetens dom, anser jag-, att det vore onrrannlai^a

af iniij, en part, utt upphäfvu mig till domare öfver hr Lunds arbete.

När jag blifvit anmodad att om detsamma lerana en u[)pi<ats till Svensk

Historisk Tidskrift, har det synts mig lämpligast att fästa den sven-

ska allmänhetens uppmärksamhet vid ett vigtigt arbete öfver Nor-

dens kulturhistoria, hvilken i allmänhet blifvit så litet behandlad och

for hvars !)» tydolse öi£onen ännu så litet öppnat», att till och med
framstående bistorici icke riktigt inse den kniturhistoriska skil-

dringens vigt och dess kraf pA en framstående plats inom vår forsk-

ning rörande de framfarna tider, afvensom att anteckna D.^sjra punk-

ter, i hvilkn jasr, merl afseeude på plan eller utförande, är af an-

aao incTiiutr än hr ljund.

Yör så vidt det är historiens uppgift att gora samtiden förtro-

gen uiod de föregående tidsskiften ocli således liira det nuvarande

»lagtet känna sig sjelf, hvilket icke kan till fylles ske, utan Ktt man
låter kulturens historia komma till heders, tnåste man med glädje

belaa hvarje nytt bidrag till belysning af vår tidigare odlings skiften,

ännu mera ett så omfattande arbete som hr Lunds, hvilket är

rikt pA bidrag, med möda och samvetsgrann Iiet samlade i urkun-

derna från den tid han behandlar och hvilket dessutom är i hög
grad cgnadt ntt fängsla läsares intresse. l)et nr en bok, som tje-

nnr till t)åde nytta och nöje och som derföre icke kan nog varmt
rekommenderas

Mig .<<ynes den. som vill skildra en iörgången tids kniturlif,

böra gora sin teckning så objektiv som n »Mligt. Han bör kunna,

nar han slutat sitt värf, peka tillbaka pft sin framställning och

suga: »så såg det ut den tiden». Det medgifves att denna uppgift

kan förefalla mindre tacksam. Ju mera den tid som skildras ligger

fjärran från oss och ju mindre tillgång på källskrifter ri i samman-
hang dermed ega, desto oftare måste man under materialets insam*

lande märka luckor i sitt vetande, hvilkn nfven föranleda luckor i

framställningen. Detta är visserligen obehagligt och kan äfven i

viss mån minska allmänhetens intresse, men man bör, enligt min
uppfattoiug, underkasta sig det uua och det andra, derest man sätter
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sig uppgifteu att troget återgifva sitt original. Ur Lund delar icke

denna uppfattmng. Han liar icke gått tillbaka till 1500-talet» for

att skildra dess egendomligheter, utan han står qvar på 1800-talets

ståndpunkt och på grund af de omfattande arkivstudier han gjort,

pekar han på den ena och på den andra gamla kulturföreteelsen

och räsonnerar öfver desaninia vidt och l>redt. Hnn synes till och

med hafva en viss misstro till ämnets förmåga att fans^lu intresset.

PS annat siitt kan ja? ej förklara hans stiindig^t framträdande be-

nägenhet att. i stallet tor atl Lnfva eii eiikt 1 fraiiiställninp;, krydda

sin berättelse med (picklietei och bilder, -»oiti iiiyeket ofta äro yt-

terst vågade, icke sällan aret mera eguade att förbrylla un att u|ip-

lysa. Jag vill anföra ett exempel. Han laiar vidlyftigt om boha-

gets olika delar, om kistor, skåp, kaminer o. s. v., men ingenstädes

gor han ett försök att framhålla bobaget i dess helhet, att visa

kammaren med hela dess utstyrsel. Det år möjligt att han afven

med det stora material, som stått till hans förfogande, icke hade

nog för att gifva en sådan skildring. Men om han knnnat det och

icke gjort det, synes han mig hafva förfelat den verkan han veiat

åstadkomma. Han har ieke fört sin läsare in i ett 150O talets hem
och låtit honom sjclf se det ena rummet efter det andra. Han har

i stallet tagit en inventarieförteckning och vid dennas olik.i föreniiil

anknutit en serie intressanta betraktelser, blandade med lorträfdiga

faktiska upplysningar.

För den, som vill skildra ett gilVet tidsskiftes kultur, ligger eu

svårighet deri, att han måste göra klart för sig hvad som är för

tiden i fråga egendomligt och hvad den ärft från föregående tider.

Jag hoppas framdeles, när jag afslutat mitt arbete öfver Sveriges

Medeltid, få tillfiUle att teckna den svenska kulturen under nyarf

tider, således äfven under den tid, som är förein 1 for hr Lnnds

arbete, men när iwj kommer så långt, har jag framför hr Lund den

stora fördelen ieke blott att kunna begagna mig af hans värderika

forskningar, utan- afven att hafva i detalj studerat niedelticb ii, så att

det blir niiir derigeiiom lättare att urskilja d«'t nya. som 1 ."tfM »-tan t

bragt in i lifvet. och således bcdonia detta tidchvarfs andel i den

menskliga utv«eklingen oeh ansjirak {».i var tacksamhet.

Jag kan ieke undertrycka den anmärkningen, att hr Lund icke

egnat tillråcklig uppmärksamhet åt medeltiden och att han derföie

år benägen att tillägga 1500-talet hedern för förbättringar, hvilka blif-

vit redan tidigare gjorda. Min anmärkning gäller här ett faktiskt

förhållande och det åligger mig derföre att lemna bevis för dess

giltighet

»Ftelles for alle Henderbuse i Skandinavien», säger han, »var dess

fuldstaendige Mangel paa Vinduer [man hade niimligen fönster blott

i taket]. Delte gav dem ett eg(;t uhygir<ligt Prjeg; det hoiesir. der

fandtes. var stundom en lille (Ilug i (iavlen." Huruvida de gamla

husen med taktou-icr voro så olxdiagliga, kan vara en .smaksak; jag

har hört dem. som i Norge haft tillfälle att vistas i byggnader al

detta slag, uttala sig med hänförelse om det mer än hyggliga in-
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try<"k man i sådana lius far <;L!iioin den ofvancftcr iiodslrömmanflp

bel\ sningt n. Del ar dock icke liiirom Jh? vill tala. .ln^ medgil-

ver, att uuder lui^deltideu vuro tukfuustcr det vanliga, iiuii att vägg-

foDSter icke saknades, framgår t. ex. af Östgötaingens ordande om
vindöga å vagg. Vindöga var under medeltiden den vanliga benåm-
ningen för fönster och att det här ej är fråga allenast om en sim-

pel gluggs visar sammanhanget, ty omedelbart derefter omtalas en

glugg under syllcn. På Gotlands landsbygd finnas annu i behåll

stenhus från mndeitiden, som man har skäl att anse <',tn bönders

f. d. bostader; de liafva väfj^fönster. — llr Lund låter löUO-talets

framstee i konstruktionen af bondgården bestå deri, nft nian numera

»for nt tiiiiliraae altfor .stjerk ^lud'>, ieke lat ytterdörren föra direkte

in i stugan, ntan afsöridrade inedels en tvärvägg linsets vestligare

del, sä att man der fick en liten förstuga och bakom denna en liten

kanuuare. Denna forbättriug iir af vida uldre datum. l)eu var in-

förd redan under den tid, som skildras i den fornnordiska littera-

turen. — Den följande framställningen af bondstugans utveckling

— raroloft» barfredshus o. s. v. — är i högsta grad oklar. Allt

bvad i detta sammanhang af hr Lund omtalas och som nf honom
synes hänföras till 1500>talet, fanns redan under medeltiden, men
under denna fanns vida mera. som hade ffirtjenf a: ftHas för att visa

de förutanttningar, från hvilka den nyare tiden hade att utgå. - S.

•JO talas otri skorstiaieu "et Hegreb, gammelt og velbekjendt for os,

men freniined, underligt, svangert paa N\t for den Tid. der saa (\vx

opstaae. Naar Skorstenen er opfundel » ller naar dt ime O plindelse

er iiaaet til Norden, vides ikke ined Sikkerlied Va\ gang i Middel-

aldcTcn raaa det vtere skeet». För att ratt framställa denna utveck-

ling hade det varit nödigt att framhålla ordet skorsten som gam-
'

malt i Norden (Danmark) och dess ursprungliga betydelse. Medel-

tidens urkunder sakna icke upplysningar om skorstenar i ordets nu-

varande bemärkelse. Under den senare hälften af 1400-talet förc-

kommo de i mellersta Sverige, men synas då icke hafva varit

gamla.

För att icke taga allt for stort utrymme i aiispråk, vill jag

nöja mig nted allenast ett vtfi rUgare ritat, livilkr' skall blifva så

utffirligt, att det pil sam ma i;aiig kan ^ifva ru foriisttlliiiig om Inr-

fattareiis slil. Det lii ter angåendi; inredningen i stadernas hus (s.

197): wDen samme 1 rang til Frihed og MangfoldiggjoreUe, der

> havde grebet Boligerne och delt dem i de mange Rum og flere

Stokv«rk, ' hafde ogsaa forplantet sig til Bohavet. Herved var den

BeTSBgelse opstaaet, hvis Efterdanninger endnu ikke fuldt liave

lagt sig, den store Omvseltning. hvorved Hohavet lesnedes og for-

vandledes til »MableP». Fflrst svingede den lukkede \1k')\r ud som
en Uimmelseng paa fire Ben. Saa kom Turen til Bjenk» n längs

Vtt^en med den- latigdu kte (ijemmt steder og Sidtleplads» r. De
friirjordes Stykke for Stykke, Atrst som Kister, 'ienrre sum Moie.

Det sidHt<' -^tvkk' Biink oniskabtes til dit ISuie .\arliundr(;des

äopha. Alt furiuden havde Bevicgclseu grebet det fäste Bord. Tid-
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Hgst var riadt n blevcn losnct, Benenc fulpte efter. Bordet var frit.

Vildere blev BevffigeUen. M edens Baenkens Dele foer ud som stedse

flere Kistcr, rejste nogie af disae sig paa Bngbenene som Skabe.

Arterne krydsedes, Skabe ned Bordskuffer ()[)stod, snart sterre aoin

Dragkiater, snart mindre som Kommoder. Og alt imens krympedf
Vseggenes Panel sig sam men eller skollede af i Use Skjaennbriedter.

Det X6:de Aarhundrede befandt sig i Begyndeisen af denne Ud-

vikling».

]>('t måtte icke liafva varit anErmlimt i en hostad, der möblerna

»i)i])t'')rdc en sådan hexdans. Vi kunna dock hi-jna rtss. 1 r>0()-ta!ct5

nu imiskor hade (l«!t icke sa orolip-t. "Mölilei» fiinnos liintrt tidijxan-.

Flyttliara bord f)nitalas redan i de island-ka sagorna. Kinttor om-

talas i handlingar frän medeltidens första århundraden. Var medel-

tids bildverk visa oss otaliga gånger fria sängar och stolar, icke

blott konungens tron boh bispens cathedra, ntan enkla stolar, på
hvilka vanlige dödlige sitta.

S««d:in (dvanstående skrifvits, har iifven den tredje boken utkom-

mit, behandhmde slott och herrifArdar IV iiita del, af stort intresse.

såsf»m de tva föirtraende, ar Iiilmuut till ^ht sprAk oeh rättvisare

i ! >r leluing af upplinmugarna mellan fenitunbundratalet och

niudeitiden.
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och andra periodiska publikationer.

af Svtuisk Historisk Tidskrift har tor afsiixt att i

hvarje hatte genom inneha llsiifversigter bereda Tidskriftens lä-

sare tillfälle att efter hand få kännedom om historisk litteratur,

som i andra tidskrifter, lärda eller vittra sällskaps handlingar

och likartade skrifter tid efter annan offentliggöres.

I främsta rummet komma naturligtvis de publikationer af

detta ^lag, som i de skandinaviska länd«*rna orh Finland ut-

jlitVas, att afses. I den nian Ked. blir i t il Ila I h* att vidiia sina

turbindeUer, kan kictsen tor »b-ftsa otversi;it«T blitva större, ocli

vi skola särskildt söka att fidja nu'd de bidra*: till vart eget

lands historia, som i utländska publikationer af detta slag se

dagen. Red. inleder derfiire också gerna utbyte med andra peri-

wliska skrifter utaf historiskt innehåll.

Den början, som i detta häfte göres, har af flere orsaker

ej kunnat blifva af stort omfång; endast några af de senast inom

Sverige och grannrikena utkomna tidskrifterna ha der kunnat

uppmärksammas.

Nordisk Tidslcrift for Veten>*k:ip, KoiiHt ocb Industri utg. uf Letterstedtska
Fi)reuiugeu 188U, h. > iiiueb. bl. a.: R. Töruebladh, De sveuska
Klemeutarlåroverkens senaste öden. J. K. Ceutervall, Nyare Pom-
pejanska .studior Litteraturöfvcrsigt : Khiijm' ol: Leiisiii;en'l : det 16

Aarb. ocb Danmarks len og lensmicud 1 det 16 Aarb. at Kr. Erslcv

anm. af **; Skandinavien under Unionatiden af C. O. Styffe, 2 uppi.

anm. af **.

SvttiiBka FornmfanewfercningenB Tidskrift iv, b. 2 iunehåiier bl. a.:

fl. H i 1 d e Vj rnn «1, Ur medeltidens hvarduL,'slif. — .1. Nordlander.
Om trolldom, vidskepelse och vantro hos allmogen i .Norrland. — O.

Montelin**. Sveriees arkeolotriska litteratur för 1878 och 1879.

Tidskrift for l.a^stiiUiia^, La^skipumg ooh Förvaltning, utg. af C
Nanmann, 1880 n. 9 o. 10 Inneh. bl. a.: (101) År konetltutionsat-
skottrt befogadt att i hUi herärtcLse om ^»runskningen af statsrAdeta

protokoll frambållu vi.sg i\tgård Håäom fortjenst af särskild uppmärk-
aambct och bifall? Tillika en episod ur Hans Järtaa

lefnad, handlingar metldeludo ;ii H. Kr. Grenander. (Haiidl. fr. 1811

o. 1812.) — (102) Tidabilder. vl^aLtarhist. småtityoken 1671-1767.)
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Historisk Tidskrift udg. af den Norske Historiske Förening, Andeö
Raekke II, li 4. — O. Storm» Slaget i Hftvrtfjord. — L. Da»e, Brtka

af PommerD • — Oiftermaal med Pbilippa, Prindsease «f Bagland.
— Smiiastycker.

Finsk Tidskrift for Vitterhet. Vfionskap, Konst och PolJtik. ntg. af

C. ii. Kstlander, i)ec. 1880, iunch. bl. a.: Qöran Magaus Spreugtpor
ten X. af K. K. Tigera t edt. — Den fria högskolan i Sverige af C. O.

Ks tlan der. Litteratur: A. Hedin. Franska RevolntioDena qvin-

nor anm. af M. G. Schy bergson.

Historisk Tidskrift Hn-kkc udtr uf <len Danskt- Ui»<t<)ri8ko Förening,

redigeret af C. K. Bricka. 11, b. 2. — O. Paludau-Mlilier, Kong
Obristieru I:s Kejser 1 Tydskland og Italien i Aarene 1474 og 1476.

— P. Bchlern, Engelstoftiana. Litt< ratur og Kritik, bl. a.: Koi^
Og Lensmanfi i <1et 16 Aarh. af K. Krslfv: l>anrnnrks I.tMi T-''ns«

mend i det hi Aarb af dnsme anm. af Ueise. — Molierup, Fi»rttig>

nelse over fremm. hlst. literatnr vedrör. Danmarks HIstorie for Aaret

1879. Smaastykker.

Aarbffger for Nordisk Oldkyndighed og HIstorie 18S0, h 3, 4. - s.

Mtillcr. T)yr(>nniniiH'Titik> n i Norden, dens Oprindelse, Udvikliug

och ForbuUl til ^»auiiiiUge ötilarter.
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ÖfVersigter och Granskningar.

Öfversigt af Finlands historiska litteratur åren 1875—
ISSO.

År 1875 bildftdes i Hekingfon under nftmn af Finska historiska

sam/undåt en förening, hvan uppgift enligt stadgmmes ordalydelse

ir att »genom detaljforBkningar i finsk historia, arkeologi och dit-

hörande hjelpvetenslnper, genom historiska urkunders utgifvande i

tryck, geuom anslag till arkivforskningar o. s. v. sprida ljus i Fin-

lands häfderw. Sällskapets organisation är icke likartad med den

nyligen bildade svenska historiska föreninj^cns. Medan man i Sve-

rige, likasom i Danmark och Xorire, sökt y^oYix den historiska fursk-

iiin^fen till en allmän folkets augelaj^cnliet och beredt alla medborgare

tilltalle att inträda i de samfund, som egna sig deriit, utgöres det

uamda huska sällskapet af högst 15 medlemmar, hvilka valjas med
slutna sedlar, efter skriftligt förslag, framstftldt af någon ledamot.

Möjligen ligger häri en orsak till att sällskapets verksamhet icke

varit så omfattande, som man vid dess stiftelse hade anledning att

hoppas.

Det finska historiska samfundet utgifver en tidskrift, benämd
historiatUnen arkisto {historit^kt arkiv), hvilken är en fortsättning af

den publikation, som tidigare under samma namn utgafs af finska

litteratursällskapets s. k. historiska sektion. Dv fyra första häftena

af »historiailiiicn arkisto» uro redigerade af namda s»'ktion. Det hi-

storiska saiiituudet äter har aren 187G uch 1878 utgifvit femte och

sjettc delarne deraf Bland uppsatserna i femte häftet ar »juiyru

itnmdrkningar rörattde éstra Finlands nordliga yräns» af K. £. F.

Ignatius förtjent af uppmärksamhet. Uppsatsen berör frftgan, huru

Finland sm&ningom utvidgat sig österut i strid mot de gränse- och

fredstraktater, som mellan Sverige och Ryssland blifvit afslutade.

Annu under början af 1.'S-hundra t^let gick uämligen Finlands nord-

ostliga gräns mot Ryssland längs Maanselkä, så att Kuusamo och

Kuolajärvi öster om Maanselkä l)eliigna socknar lägo inom det ryska

området. Men under de strider och gransctåg, som i dessa iWlcmar-

ker ständigt egde rum, lyckades mvänarne i Finland grundlägga

') HistorialliDen arkisto, toiuiittauut öuoiuea luAtonallineD teara. V, VI.

Helaingfor» 1876—1878.

JJi4t. ridékrift Itiöl.
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kolonier äfvrn öster oiu Maanselkii och i 1596 års i^räiisetraktat

tillerkändes en dv] nf området Sverige. Koloiii.sationeu fortgick se

deriueru under oatlatiiga gränsfejder, och småningom nådde Finland

sin nuvarande gräns åt detta håll. Men betecknande nog är att

invåwume i n&mda öatliga gräntBocknar inda till freden i Fre-

drikshamn 1809 fortfarande till ijska kronan erlade en ikait af 17
rubel 46 kopek. De Toro såledea på en gång avenake uudertåtar

och skattskyldige under Ryssland. Afven andra upplysningar rörande

grinaförhållandena i nordligaste Finland meddelaa af forf. — Af
intresse är äfven en i samma häfte ingående uppsats af S Elragren,

henamd »)Uiksdagsmannaval i Abo år 1769". Det är en bild ur fri-

hetstidenis partilif, som bär möter oss. llaltarnr, som hoppades att

vid 1769 års rik.>>(lair omstörta mössurnas valde, försmådde icke att

äfven i Abo använda saval tillåtliga som otillåtliga medel för alt

inverka på riksdagsmaDuavalet. Under ledning af handlanden Witt-

footh gingo de segrande ur striden, och förgåfres protesterade mös-
sorna, bestående till större delen af det s. k. »finska borgerskapet»

mot de lagstridigbeter, som vid Talet egC rum.

I sjette luiftet af »historiallinen arldstov ingår bland .innat en
uppsats: »Hvad betecknar CoUegium Raumensef» af K. A. Bomans-
son. Den samvetsgranne forskaren har här till granskning upptagit

frågan, huruvida det bekanta medeltida "CoUcgiura Kaumensew verk-

ligen var en så betydande läroinriittiiiiin:. som man traditionelt an-

tagit. Enligt fÖrf:s åsigt betecknar benämningen Collegium Uauniense

icke någon iäroinrattniug, utan dermed menas Uaumo konvent d. v. s.

Haumo kloster. Ty såväl inom franciskauer- som dominikaner-orden

ben&mdes en klosterskola »stadium», bvaremot »coll^um» anvfindes

såsom en mindre vanlig benåmning för sjelfva klostret. Förf. med-
gifver dock, att en skola under medeltiden fans i Raumo, men an*

ser på grund af åtskilliga skäl, att det var en stadsskola, bvars verk-

samhet var af föga omfattande art. 1 samma häfte ingår en af J.

Oskar J. Hancken meddelad Journal öfver Sveaborgs belägring 1608.

hvilken enliurt senare npplysningar är författad af major Hans Gu-
staf von Hauswolfl". som var medlem af ofticerskåren på .Sveaborg.

Journalen är ett vigtigt bidrag till lösningen af den så ofta fram-

kastade och pa så olika sätt besvarade frågan om orsakerna till Svea-

borgs fall. Att döma af dess uppgifter bör officerskåren på Svea-

borg gå fri från all beskyllning för mindre bedrande handUngsa&tt.

Svårare år deremot att afgöra, bvad ledning journalen lemnar för

bedömandet af amiral Cronstedts hållning. Författaren af jour-

nalen intygar, att denne under belägringens början med ifver sökte

stärka fästningens forsvarskraft, men tillägger, att han under beläg-

ringens fortgång visade sig föga »koramunikatif» och vanligen be-

svarade till honom stälda fråiror i undvikande ordalaL*". n<'t tvcke?

således, som skulle ett tungt medvetande af ansvar livila! öfver lio-

nonj. Men (b'rme(l iir ii-kc sagdt, att han handlade ined forr.uiisk

afsigt. 'rvårtom talar den värme, hvarmed lian i krigskonseljen \tt-

rade sig, för den asigt, att han var öfvertygad om kapitulatioueus
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nödvändighet, och den tanke ligger derfor nära till hands, att han
stod under inflytande af en starkare vilja, som kelt och hållet })e-

herskade honom. Ar åter denna förutsättning sann, så var det öf-

verste Jäsrerhorn, som spolade rolen af amiralens inflytelserike råd-

^ifvare. Afven trenoni de utdrag ur R. H. Rehbinders memoarer,
som blifvit piihlioerade i Finsk Tidskrift, bekräftas den åsigt, att

Jägerhorn i främsta rummet var kapitulationens upphofsman.

Bland amårre uppsatser i haft. V och VI af »historiallinen ar-

ki«to» må Dåmnas: Om Fmlands befolkning 1663 och 1660 af 8.

Slmgren (Y); Anteekningar af C. O. Leisteniaa och C. Leijstén

1728—1807» medd. af 8. Elmgren; J. Bilmark, leftiadsteckning af
S. Elmgren och Anteckningar ur inrikes rådsprotokollen om finska

tjenstemäns tillsilttande på 1740»talet, medd. af E. G. Palmén. Äf-
ven bland det historiska samfundets i näroda häften intagna proto-

koll ocli förhandlinenr, hvilka delvis äro afi"attade på finska, men
till större delen pii svenska, ingå flere meddelanden af vetenskaplig

halt, säsom : Om spär af svensk befolkning i VViborgs län af

Th. Aminofi" (V, sid. 51); Om gränsen mellan Finland och Ryssland

enligt Nöteborgska freden samt tvisterna derom af Y. Koskiuen (V,

fid. 87), deri f5rf. framhåller» att' gråneen ursprungligen utmynnade
i Bottniska Tiken, en åsigt» som delats af andre finske författare,

medan deremot svenske historiker ansett» att gränsen redan år 1823
gidc mot ishafvet; om kyrkoherden Thomas Pacchalenii bekanta pro-

cess under frihetstiden af K. G. Palmén (V, sid. 99); bref till och
från Pehr Brahe (V, sid. 103) och Om Jakob Teit, fogde och äm-
betsman under medlet af 15-hundratalet af Y. Koskinen (Yl, sid.

290). Vi skola icke redogöra för de detaljerade undersökningar,

som ligga till grund för dessa uppsatser. En plansch med afbild-

ningar af Finlands, Nylands och Tavastlands sigill 1326 åtföljer

sjette häftet.

Historiska samfundet nigifver åfven ett fn$ht biografiakt lexikon,

hmraf ffra häften, omfattande bokståfvema A—I (Indrenins), redan
utkommit'). Det torde vara f5r tidigt att yttra sig om det veten-

skapliga värdet af detta arbete, hvilket närmast synes afsedt att fyUa
ett praktiskt behof. Det ntgöres af kortfattade biografier öfver per-

soner, hvilkas biografiska data kunna vara af intresse f5r den finska

allmänheten. Slägttafior öfver märkligare finska frälse och ofrälse

alter bidraga att höja dess värde.

Afven ett annat vrrk af biografiskt eller .snarare genealogiskt

innehåll böra vi luimna, nämligen Attar-tajior ofver den på Finlands

riddarhus introducerade adeln af Oskar Wasastjerna *), hvaraf nio

häften» omfattande bokstäfvema A—8 (Steven), utkommit. Vigten

sf ett företag af denna art är allt för i ögonen fallande för att be-

hofra påpekas. Men i sakens natur ligger, att redigerandet af ett

') Biof^ratinen Diinikirju toimittauut Suooieu hi^torialliuen scura. Helsiug-
fon 1879—1880. G. W Kdlunds förlag.

Bårgo 1879-1880; atgifv. förlag.
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sådant verk är fön-iiadt med en niän^d svSrijjheter, och äfveu förf.

af finska adelns ättartaflor har icke undgått att £;öra sig skyldig till

förbiseenden oeli misstag. Det är att hoppas, att dessa skola blifVa

rättade i det tilläggshäfte, hr U asastjerna arnar ntgifva.

Vi hafva härmed uiuuämt uågra arbeten af allmäuuare syft-

ning. Kanake anmtrkningsvfifdare ia deaaa foo de apeoialTerk, som

beröra s&nkilda epoker af vår biatoria.

De finska folkstammames lif under hednatiden skildras af G.

ProBtenis i en i finska Tetenskapssocietetens förhandlingar införd af-

handling: coitp Siml 9ur les peupladei JLnnoisea occideniales dan»

Vantiqvité^). Den ansUende skildringen meddelar icke nya fakta

eller resultat af nya forskningar. Förf. har endast saramanstält de

uppgifter, som fön^komma hf>s aldrc och nyare författare, till en hel

bild af de finska rulkstannnanics tidigaste öden. Afhandlingens t7irra

del redogör för de meddelanden, .^om träffas hos ijrekiska, latinska

skandinaviska och slaviska skriftställare. Särskild! uppehåller sig

förf. vid den ryska hiatorikem Nestors berättelse om Varägeme oek

id de skandiiaaTiska sagorna om Bjarmeme. Berefter behandlas

de i trangpre mening finska stammames: Ta?astemes, Karelemes

och Esternes kultnrlif, institutioner och gndaföreställningar med
ledning af de gamla episka folkdikterna och med stod af fomforsk-

ningens resultat.

Inom Finlands historia under medeltiden och reformationstide-

hvarfvet intill .lohaii III:s regering har intet arl)ete af betydenhet

under dt* s«*nasie f«:nj är«^u franiträdt. Dock är en källpublikation,

hörande till detta oniräde, under tryckning, nämliiren: Handlingar

rörande Finlands medeltid, utg. af R. Hausen, hvaral" tlet snart ut-

kommande första häftet bland annat kommer att innehålla tvenne

domböcker för Tavastland från 14'hundratalet

Finlands krigshistoria under början af Johan IILs regering be-

lyses i en afhandling af W. Tavaststjema: Bidrag HU Finlands

krigshistoria under de första åren af Johan IIIis regering Det

ämne, som här behandlas, är förut nästan obearbetadt, och forf. har

der för haft till sitt f()rfogande ett rikt nytt material, särskildt riks-

registraturet och öfriga samlingar i svenska riksarkivet Sedan forf.

i första kapitlet egnat en blick ät de allmänna politiska förhällaii-

dena under slutet af Krik \1\ :8 och början af .lohan lll:s regering,

öfvergär han i andra kapitlet till krigets utbrott och skildrar der-

efter utförligt de till stor del planlösa och oordnade härjnings- och

plnndringståg, som föreföUo i sydöstra Finland, i Ingermanland ock

i Estland intill Tapenhnlan i Systerback den 20 Jnli 1575. Arbetet

slntar med en öfrerbliok af militärorganisationen och af de sociala

och ekonomiska förhållandena i Finland på denna tid. Det ligger

') ÖfverBiu;t af finska vt-teii-^kap-ssocietetens förkaiidUngar, XXI, 1878—1879,

sid. iJ09 -343; afveii i »epuraluflrvck.

Jfr här nedan blaad reeeotioner.
^) Lisiitietnja Suonieu '^'it:ilustoriaan JohanS III lisllitllkaen tlknvilOitlta

(1568—1576). Ak. afh. Helsiugfors 1Ö75.
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i sakens natur, att ett ämne af detta slaf? icke kan vara af intresse

för on större läsarekrets, men likväl hade man gerna sett att förf.

ej^uat större uppuiärkHamhcl ät framställningens form.

Finlands liltioria under den märkliga brytningsperioden

1600 år redan fSSmt flitigt bearbetad. Bock bar en ny publikation

afven på detta område framtradt, nämligen andra upplagan af Y.

Koakinens (6. Z. Forsmans) Klnbbekriget, dees orsaker och händel-

ser Arbetet framträder bir vftsendtligen omarbetadt i stilistiskt

»fseende, men derjäiute har förf. beffacrnat ett icke obetvdlijrt nvtt

material, bland annat den s. k. (iottliindska samlincren i Hnska stats-

arkivet, hvilket gifvit honom tillfälle att rikare l)elysa vissa sidor

af äiniH'T. Den oförsonliga och under åren lö'.>3— ir)0<l oatlatligt

stegrade bitterheten mellan Klas Fleniming oeli hertig karl fram-

står särskildt i ;ill sin skärpa. Bland de fem aktstycken, hvilka

ingå såsom bilagor, är Klas Fleromings bref till inyänarne i Upland

af den 27 Januari 1593, som innebåller en maning till obrottslig

trohet mot konung Sigismund, i främsta rummet <värdt uppmärk-

samhet.

Bland finske forskare intager den tidigt bortgångne .1. E. Waaranen

ett framstående rum genom den hängifvenhet, hvarmed han egnade
<\'r ht forskningar rörande Finlands inre tillstånd under början af

16-hundratalet. Resultaten af liaTi'* tindersökninfrar aro framlagda dels

i tvenne akademiska afhamilingar, dels iifveii i en urktindssamling,

hvaraf femte delen utkommit är 187H Dcii tidpunkt, som denna

del omfattar, aren 1615— 1G18, är en af de märkligaste i Finlands

historia, utmärkt genom Gustaf Adolfs vistelse i landet, landtdagen

i Helsingfors 1616 oeh freden i StolboTa 1617. Hufvudkällan är

rikaregistratnret i svenska riksarkiTet; dock förekomma äfren hand-

lingar, hemtade Mn andra svenska, finska och äfven ryska samlingar.

Landtdagen i Helsingfors belyses genoro ilere aktstycken, blan<l hvilka

må nämnas landtdagskallelsen af den 1 November 1615 o< h resolu-

tionerna på de finska ständemas besvär Februari—Mars 1010. Annu
betydelsefullare äro doek de i samlingen ingående brefvtm oeh akt-

styckena af ar 1018. I)land hvilka de flesta lieröra det inre tillstån-

det i Kexholms län efter dess förening med Sverige. Det var ingen

lätt uppgift för den svenska regeringen att införa en ordnad för-

valtniDg och organisation i ett landskap, der under det långa kriget

nästan fiiDstän^g laglösbet varit rådande, och hvars befolkning hyste

ett bittert hat mot den nya styrelsen. För att undersöka tillstån-

det och afhjelpa missbruken sändes år 1618 till länet en kommis-

Nnijasota, »en sy v t ja tapauk^et, ksrtoellat Yrjö Koskiiiea, tndfs appl.

HeUingfors 1877; förf. förl.; 608 sid. 8".

Waaranens akndciniitka afhandlingar äro uttrifnn nndtr följande titlar:

•Öfrprnicf af Finlands tillstånd under början af I7:de seklet», »fven^om »Landtdagen

i HelaiDgfors 1616 och fiDlavds dåvarande tillat&nd». LrkuodssamliugeQ publiceras

under Uteln: Samling af nrknnder rftrtnde Finlands Uttorin, ned nndentöd nf

«ta(i»medel i trvek ntfrifvcn af finska stalsarkivi t Del. I omfattar åren \(iOO

leCnj; del 11 åren 160:3—1^308: del. Ill Ären 1G(>5«—lOll , dfl. IV Srm IGll 1614

oeh del. V (380 sid. atom register och iunebällsfurleckuiug; uren 1015—1618.
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sion, bestående af Haus Muuck, Gorgonius Uenrikssoa och Audreas

BoréiiB, liTilku liir intagna vidlyftiga beriHalse ir ftf ttor be^pdalfe

för kännedomen af de egendomligE knitnrförliillandetta i deisa n^
der. Berättelsen redogör bland annat för ett egendomligt miasbrak,

•om under kriget uppkommit derigenom, att de svenska myndighetemi
utdelade frisedlar åt personer, hvilka flytt till Kyssland, men önskade

återvända till sina i^amla hemorter. Begagnande sig af det skydd,

fribrefven tillförsäkrade dem, hade desse föröfvat rån, plundrinsr och

mord i vidsträckt skala, utan att nås af den lagliga magtens härand.

Koramissionen sökte för framtiden förebygga sådana våldsamma olag*

iigheter, men ty<"kt's dork dervid hafva förfarit nog skonsamt.

Huru sorgligt tillståndet i Kexholms län fortfarande förblef,

framgår ur Bidntg Ull Kesholms Idna kUUtria af K. K. Tigerstedt.

en afhandling, som firamträdt i fyra skilda hiften, utgörande bihang

till Åbo gymnasii årsprogram 1877—1880. F9rf:s framställning vit»

nar om, att den svenska regeringen icke behandlade den nyförrirf-

vade provinsen med den forsigtighet och varsamhet, som hade varit

uf nöden. Den hälft militära förvaltningen, den slappa lagskipningea

och ämbetsmännens tygellösa utpressningar ökade oaHåtligt invånarn»"3

missnöje. Särskild uppmärksamhet cgnar förf. åt skatteväsendet och

den kommunala förvaltninj^rn i länet. Vi finna här ett antal eg:eii-

doniliifa institutioner onmämnda, som under århundraden fortbestodo

och delvis bibehållit sig till våra dagar. Ej mindre beredde de reli-

giösa förhållandena regeringen svårigheter. Hennes oaflåtliga sträf-

van var att förmå Kexholms låns grekisk-katolska befoUming att

öfvergå till lutherska kyrkan ooh ju mera hårdnaekadt motståndet

var, dess mindre fördragsamma blefvo de mått och steg, som för

ända målets vinnande \-idtogo8. Isynnerhet vfixte ifvern, sedan Per

Brahe år l(i37 blifvit Finlands generalguvernör. Förf. meddelar

talrika detaljer om de Åtgärder, grefven vidtog for att befordra den

lutherska ndigionens utbredning i landskapet. Han skydde bland

annat iekr att trcnom "förärinj?» af spannmål och penningar söka in-

verka j)a det urckisk-katoiska presterskapets tiinkesätt. Slutresultatet

af denna och andra åtgärder var dock obetydligt.

Järate denna afhandling böra vi nämna en af samme förf. pu-

blicerad urkundssamling Ur Pw Brakta hre/véjtUng, hvaraf försts

håftet utkom till den i September 1880 firade Per Brahe-festen

Brefven beröra en mängd olikartade förhållanden i vårt land under

tidskiftet 1(;.37—1661. Per Brahe betraktades, äfven sedan han

lemnat Finland, såsom en förespråkare för de finska intressena hos

r^eringen i Stockholm. Samlingen meddelar talrika bevis derpå,

men innehåller tillika ticrc bref, som låta oss blicka in i Per Brahes

karaktcr och ep^eudomliga åskådningssätt. Särskildt framstår han i

va( k( r dager ffenom sitt förhållande till häfdatecknaren .Tohanues

Messenius och den för wnigromautia» misstänkte Martin Stodius, äf-

') Ur Per Brahes brefvexiing. bref till och från Per Brahe, utgifna af k.

K. Tigerstedt. I. HeldagfQrs, J. C. Freaekell et soo. 188(1 906 lid. liten 9>.
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vensoiii jrenom den opartiska hållning, han iakttog gent emot de

af hvarjehanda småaktiga tvister söndrade professorerne vid A bo

akademi. Flere af brefvaii meddelas i utdrag och alla äro i orto-

grafitkt hinsaende f5Tiiidnid6. Det liade Tarit öaakUgt, att förf. an-

gifVit den princip, enligt hvilkm modemiwringen föraiggått.

Btt annat bidrag till samma periodf Ustoria ir Diarium OjfVe-

niannm 1622—1667, hvaraf första kiftet, som sträcker sig till

September 1666» algset af H. Uanaen, nyligen utkommit P. M.
Gyllenius var icke en af de män, som skapa sig ett namn i histo-

rien. Född i Verraland år 1622 af allmoge-föräldrar kom han år

1648 öfver till Finland och inskrefs der såsom stiKicnt vid akade-

mien i Abo. Efter åtta års vi!«telse i vårt land återvände han Ar

1656 till Sverige, der han år 1075 arted såsom kyrkoherde i Bolstad.

Hans dagboksanteckningar utgöras till stor del af mindre betydande

detaljer. Dock förekomma dävia upplysningar af vigt, såsom med-
delanden om det akademiska lifret i Åbo» lokala signer och tradi-

tioner, beskrifningar af märkligare kyrkor o. s.

Den ekonomiska utvecklingens historia under stormaktsperioden

och frihetstiden tecknas i en afhandling af E. G. Palmén om Den
jfven8k'Jinéka handelslagstiftningens utveckling från Gustaf Vasas ti'1

till nSS"^). Arbetets egentliga ämne är merkantilsystemet, dess ut-

veckling och fall i Sverige och Finland. Efter en kort öfvcrblick

af den svenska handelslagstiftningens utveckling under lG:de seklet

öfvergår förf. till handelsordinantien af år 1614 och framhåller, huru

de principer, som i densamma uttalade sig, gjorde sig gällande i

hela det 17 aekleta lagstiftning om handel och näringar. Tillika

egnas en utförlig kritik åt de merkantila principerna. Materialet ut^

gdres i denna del af afhandlingen endast af tryckta arbeten, i frim-

sta rummet Stjernroans och Schmedemans samlingar. Låsaren skulle

önskat, att förf. haft åtminstone några statistiska uppgifter till sitt

förfogande. I arbetets senare afdelning tecknas den långa och slut-

ligen segerrika kamp för arbetets och handelns frihet, som egde mm
under frihetstiden. Förf. stödjer sig här väsentligen på .T. \V. Arn-

bergs ».\nteckningar om frihetstidens politiska ekonomi», men med-

delar tillika intressanta upplysningar om tinske riksdagsmäns verk-

samhet för brytandet af det tvång, som till följd af det herskande

ekonomiska systemet hvilade direr rikets handel och näringar. Pörf:8

åsigt att en särskiljd och egendomlig idéntTecklbg, ledande till ett

fnare betraktelseslU af de ekonomislu frågorna, egde rom i Finland,

kunde gifva anledning till många inkast. Till och med Anders Chy-
denius, den främste bland den liberala riktningens representanter

i Finland, säger ju att han väsentligen hemtat sina idéer från Nor-

dencrantz' skrifter.

>) Diariom GjUeaUnom dier Petras Msgai GyUeaii dsgbok 1688^1667,
med anderstud af .stnt^medel i tryck utgifvet if flukr itattvenct genOBB Reinh.
HiD«eii. FöraU häftet. Uelaingfor* IböO.

') Historisk framstilloing.
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Ht Palmén har ^ort den historiska forskningen en annan tjenat

genom ntgifrandet af Anden Ghjdenii skrifter Vftnnenift af firi-

hetetidens historia skola med glädje helsa en samling, som gilVer en

kel bild af Anders Ckjdenii tankeging ock idéntveoUing, medan
alstren af hans penna fornt varit spridda på oUka kUl och delvis svår-

tillgänglis:». Sanilinprens varde ökas genom en historisk inledning,

hvilken redogör for Chydenii lefnadslopp och framfor allt för hans

verksatnhot vid riksdapren 1765— 170fi. T*tQrifvaren benämner med
skäl denna tcckninir vn mnnon^rati öfver vingliga delar af 17fi5— 176rt

Ars riksdagsverksamhft, ty rlcii kain|) för ordets, handelns och närin-

garnas frihet, som försiti:;,n(k vid denua riksdag, har icke förut blif-

vit skildrad så fullständigt och med så vidsträckt anlitande af källorna

som k&r. Utg:s anmirkning, att C. G. Malmstidm i Sveriges poli-

tiska historia nnder frihetetiden »knappast gjort Chydenins faW rfttt-

visns synes oss ioke fnllt befogad. Det knnde med större skål an-

ses, att utg. sjelf i varmhjärtad enthusiasm för sin hjelte i någon
mån öfverskattat hans betvdelse. Chvdenins var, såsoro Malmström
säger, partiman och gick, oaktadt sina stora synpnukter, icke fullt fri

från mösspartiets ensidisrhetcr.

Annu ett arlirte inom frihetstidens historia må det tillåtas oss

att nämna, naiu ligen Bidrag till Finlandi^ inre historia 1721— //»V/

af undertecknad -). Afliandliiigen, som afser att utreda de förhållan-

den, som efter stora ofredens olyckor egde rum i vårt land, och att

ieekna det reorganisationsarbete, som då försiggick, stödjer sig hnf-

ndsakligen på det svenska riksarkivets samling af dokument rörande

Finlands inre utveckling på denna tid.

Anjalaförbnndet ooh de politiska förvecklingar, som {ramkallade

detsamma, är ett af de svåraste ämnen i vår historia. Det är der-

för glädjande, att äfven denna fråga blifvit uppptagen till behand-

ling i och genom de artiklMr om Göran Magnns Spreugtporten, K.

K. Tigerstcflt oftentliggjort i Finsk tidskrift årg. 1878— IHSO. Ur-

spnins-bVen afsedd att vara en granskning af den uppfattning, som
geiioni^^ar \. Koskitieiis »>0m (i. M. Sprengtporten och Finlands

sjelfätäudighet", har deuua artikelserie sedermera i de senare uppsat-

serna vnxit till en på omfattande kftllstndinm bygd monografi öfver

Anjala-förbnndet. Bland synpunkter, som förf. framhållit, må nim-
nas, att han anser de finska regementenas deklaration af den 12
Augasti 1789 såsom den egentliga Anjala-förbnndsskriften, medan
däremot den senare föreningsakten eller det s. k. avertisscmentet en-

dast medelbart ut'/:itt från de finska anjala-männen. DS artikelserien

ännn icke sr afslutad och troligen är bekant äfven för svenske läsare,

anse vi oss icke böra i öfrigt redogöra för dess innehåll

') Politisiki» skriffiT af Anders Chvdenius, med en historisk inledning Änvo

utgifoA af £. G. Palmén. Haft. I, 'i.U sid.; bäft. Il, 213 + 437 sid. 8 . Hel- •

tingfoni. 6. W. Bdlonda f5rl«ft, 1877—1880.
Bidrn^' tm Fialandt inre historia Vm-ITH af M. O. Sokybergwii.

Hebingfon» 1875.
') I några i polemisk ton skrifna artiklar bar V. Koskinen i tidskriften

KiljalKnen Kaokentlehti fökt förtTsra dn itåndpnnkt: Kiitta T136 Manna Sprengt-
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Finlands historia under innevarande Århundrade, ett forskninsrs-

oinradf. som erbjuder måns^a iutres??auta synpunkter, är finnu nästan

fullkomligt obearbetad. Politiska farhågor eller svårigheterna att

begagna de i familje*arldveii forvarade urkunderna hafva afskräckt

fonkarne från att egna siD uppmarksambet derlt. SA mycket större

erkinnancie förtjenar derför en af våre yngre skriftställare, R. Ca-

strén, för den ifver, med hvilken kan egnat sig åt forskningar inom
brytnlDgsperioden 1808— 1H20, den tid, då vårt nya statsskick be-

ftttes och vår ställninff till Kyssland erhöll den gestaltnino:, som
ännu i dag fortbestår. Bland K. ( 'astréns publikationer böra vi i främ-

sta nunniet näraua Finska Deptitnfioueu IHOS— ISOit Finlands er-

öfring var ännn långt ifrån fulllnudnd, då kejsar Alexander I i .Inni

1808 gaf befallning, att ett fTltal deputerade för Finlands särskilda

st&nd skulle infinna sig i Petersburg lor att ined honom olVerlägga

ora landets angelägenheter. I Finland emottogs denna maning med
delade känslor, emedan man fruktade att den i fråga satta depnta-

tionen kunde leda till ett upphäfTande af det finska folkets grund-

lagsenliga ratt att vid regelbundna standermöten uttala sina önsk-

ningar och pröfva regeringens förslag. Det var derför först sedan

den ryske öfverberålhafvaren i Finland, grefve Buxhoevden, uttryck-

ligen förklarat, att depatationen icke skulle betraktas såsom ett i

nationens namn beslutande stHndfrinfUe, utan endast såsom en råd-

gifvande församling, som man skred till de äskade valen. Sedan

deputationtn kommit till stånd, visarie sig dess medlemmar lifvade

af samma patriotiska anda som deras valmän och inskränkte vä-

sentligen sin verksamhet till att tillstyrka det snara sammankallandet

af en landtdag. Förf:8 f^mttåUning gifver en inblick i de opinioner,

son^ på denna tid voro rådande bland Finlands bildade allmånket,

och yitnar om den trohet, hmrmed man under de mest fortviflade

forhållanden sökte skydda det f&demeärfda samhällsskicket. Värdet

af boken ökas i ej ringa erad genom bilagor till ett antal af 151,

hvilka sätta läsaren i tillfälle att kontrollera framstiillningens riktig-

het. Andra monografier rörande samnin period hafva af förf. blifvit

offentliggjorda i F^iusk Tidskrift och i Ibdsingfors Dagblad '-).

En biografisk skildring, livilken utgör ett vigtigt bidrag till Fin-

lands nyaste historia, är \V. Lagi teckiiintj nj ./. ./. Nordström ^).

Sällan har en bortgången betydande personlighet funnit en varmare

portenista (tviiteii om G. M. Sprenjttporten) I— IV, Kirj. Kmiknuslebti, September

iSIB—Mij 1880. Ett annat mindre bidra;^ till Sprenfrtporten-litteratoren är

•NI^A nninärkningftr om G. M. .Sprptuftporton» af W. Ekelund. Helsinfrfor» 1877.

'> Fin-kn dcpiitatiotien 1808 -1«09 af Robert Ca«tr«n. HelåingfoM. G. W.

Edlonds förlap. 84-81 »id. 8^
') Vi niimna särskildt: Förenin<r«»akten vid Horg& landtdajr, Fin«k Tidskrift,

Mar« 1S77. r.refve Robert Henrik Rehbinder, Finsk Tidskrift. Mars. .\pril. Juni

och Auguflti 1879, afven^ioro En tilltänkt finsk landtdag på 1820-Ulet, Fleliingforo

Dagblad 1878. N:o 16. 18 oeb 91.
') Johan Jakob Nordström tecknad af W. Lagus. i Affryck ur acta •ocietatit-

seientiarum Fennicae, T. XI.). Heliingfort, Finska litteraturaällakapeta tryckeri.

139 lid. 4".
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och hängifnare lefnadatecknare. Förf. har tåvil ar enskilda samlin-

gar som offentliga arkiv insamlat allt tillgängligt material. Han
har till och med icke skytt att ncnomgå de svenska riksdagsproto-

kollen för att lemna en öfverblick af Nordströms verksamhet såsom

riksdagsman. Det li^srcr dock i sakens natur, att arbetets hufvud

, intresse ligger i skildrins^en af Xordstriiin såsom finsk nie<U)orffare.

Tillämpa vi att minnesfester, sådana nom Nvslotts fyrahuudra-

Arii^a sekulaifcst IHTn, Tammerfors hundraårs fest 1879 och Per

Brahe-festen 1880 framkallat en populär historisk litteratur, hvilkeu

till någon del är af vetenskaplig betydelse och att af J. Krohni
opartiska och tilldragande »Berättelser nr Finlands historia» det fjerde

och utan tvifvel förtjenstfuUaste häftet, omfattande Gnstaf Adolfs

oeh Kristinas tid, trädt i dagen sä hafva vi i hofvudsak angifvit

hvad som under det senaste halfva decenniet blifvit gjordt för fädt r-

neslandets historia Skörden skall kanske synas ringa, jämförd

med den rika historiska litteratur, som länder med mera betvdandi»

vetenskapliffa arbetskrafter ktinna uppvisa, men likväl vitiia de so-

naste fem aren om en tilltagande lifaktighet på den historiska forsk-

ningens gebit och om ett allt varmare intresse hos allmänheten för

den fosterländska historien.

Att det egna landets historia i främsta rummet gjorts till

föremäl fÖr undersökning är naturligt. Endast sällan blir det möj-

ligt för finske historiker att egna sig åt sjelfständiga forskningar

inom de stora kulturländernas utveckling. Vi kunna dock framhålla

ett antal akademiska afhandlingar och ett i Frankrike publiceradt

arbete såsom vitnesbörd om, att hågen icke varit vänd från detta håll*).

Dessutom hafva några populära arbeten på den allmänna historiens

gebit trädt i dagen. G. Frosterus, känd genom tidigare artisten

') ..Savonlinna 1470—1875 kertonut J. A^pelin- (Xvslott 1475—1875
af .T. R. Aspclin). en pS noggranna forskningar stödd frain^^fiillnine af Nyslott*

fästes historia; »Tampereen knupunki (Tammerfors stad) af A. Keinnolm, en an-

•pråkilSt, hitforisk oeh statistisk tkildrisg; »Per Brahes Minne» InathUlaiid*
fluru histnri^ka bidrn?. bland annnt SQ teckning af P. Bmhe lltOBl FfolMMll
general-guvernör af K. K. Tigerstedt.

^) Kertomnksia Snomen Hiatoriatta, kirj. J. Krohn, IV (med planseber). Tam-
merfors 1878, E. Hagelbergs förlag.

^) Afvpii en kortfattad teckning af det finska universitetets första öden:
uDct tinsku univ ersitetet under dess tre första verksamhetsår" af N. af Ursin,

Helsingfors 1877, G. W. Sdlnndt fSrUg, torde Mra nftmnM. Af Inna mera ipe-

eiel srt äro tvenne arbeten af J. Sallenius: »Niita-näitä Iti-Snomestao (Ett och

annat frAn östra Finland). Helsingfors 1875—1877, och •Hnrjoittftleinin Snvon ki-

storiassa" (Studier i Savulnks historia). Kuopio 1879.

*) Toltnire Ktarie XII historian kirjoittajana (Voltaire sås. Karl XII:» bi*

sforicskrifvnre) af .1. R. Danielsson. Helsingfors 1878. — Ziir Gesrhichte der Säch-

sischen Politik 170(i—17U9 af J. K. DanlelMoo. Uelsingfora 1Ö78. Bidrag till

framställning af Englands social-politik oeh ekonoin{ifc>so€ift]a otfeekliog under
13—16 årh. af J. R. Danielsson. Helsingfors 1880. — Hogenotterne under hertig

RohatH ledning af M. G. Schvbergson. Helsinsifnr'* 1877. rnderhandlingnrna om
en evangelisk allians 1624— 1625 af M. G. Schv bergson. Helsingfors 1880. — Le
dne de Roben et le ebnte dn parti protetteat en Prenee ef H. O. Sebybergion
Perii 1880. 6. Vitcbbieheri förleg.
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röimndd åt franska protettanternes ödeii under Lndvig XIV:s tid,

liar pnblioerat en uppsats om protestanteme i Frankrike under ader^

tonde seklet, hvilken i korta drag^ meddelar resultaten af de om-
fiittande forskningar, som inom detta ämne under de senaste årtion-

dena blifvit gjorda Ett arbete af Yrjö Koskinen, benämndt : Z>«

Udande idéerna i menniskoslägtets historia^) är, sSsora titeln antyder,

ett försök att till en historiens filosofi sammanfatta resultateu af den

moderna historiska forskningen. Boken bejETvnner med en kort öfver-

siprt af de gamla folkens historia intill det romerska kejsardömets

grundläggning. Uerefter följer en framställning af de sociala och

politiska förhållandena i kejsareriket (sid. 56—90), hvarvid förf. så-

som åfVen i en not antydas, troget följt Åmedée Tkierrys atablau

de Tempire romain» ock i enlighet msd denne förf. kommit till den

slutsats, att kejsarrikets statsbygnad TisentUgen aftåg förverkligandet

af de allm&nt menskliga grandsatserna oafsedt nationela inskränk-

ningar. 1 medeltidens statslif söker förf. en direkt motsats till denna
riktning, i det att nationalitetsidén vore det genomgående draget i

medeltidens utveekling, I och med det vestromerska rikets fall hade.

säger han, »»nationnlitetaidéen trädt i förgrunden i historien och dess

seger var kejsardömets fall» (sid. 105). Likaså anser förf. att det

af Karl den store grundlagda frankiska kejsardömet föll sönder till

följd af nationalitets-idéens inflytande. På hvarje punkt märkes,

säger han, att nationalitets-idéen Tunnit seger oeh till följd deraf

går den af Karl d. store förnyade kejsareTärdigheten under». Vi
behofra knapt påpeka det oriktiga i denna uppfattning. Äfven re-

formationen tecknas såsom en nationalitetemas politiska befrielse

från det kyrkliga förmynderskapet* medan deremot rörelserna på det

andliga gebitet framställas sasora mindre betydande. Man behöfver

dock icke tränga djupt in i reformationstidehvarfvets anda för att

finna, att den religiösa och andliga konflikten var den epoks huf-

vuddrag, under hvilken Luther, Calvin och Knox lefde. Ofverhufvud

förbiser förf. personlighetens betydelse i historien. De niän, som
uppträdt verksamt handlande, ersättas genom termer, sådana som
»tidens strdm», »tidsandan», »de ledande idéerna» o. s. abstrak-

tioner, som kunna tjena till att uttrycka en viss sida af det histo-

riska Hfret, men som icke återgifra detsamma i dess helhet.

Medan historien hos oss räknar gamla anor, är den jinska

arkeologiska vetenskapen ett barn af gårdagen, och verksamheten

inom detta område har derför väsentligen utgjorts af systematisk

materialsamling'). I slutet af år 187.5 utkom J. R. A^^pelins Stio-

maiais-ugrilaiaen MuinaiatiUkinnon Alkeita (Grunddrag till l^insk-ugrisk

') Protestauterne i Frankrike under adertonde seklet af G. Frosterua i Öf-

ersigt af Finska Vetenskaps-societeteos förhandlingar, XXIL 1879—1880 sid.

181—9M; llVen i Mparataflryek.

') Johtavat aatteet ihmiskannan historiasM, csittinyt Yrjö Kofkinsn. Hel-

singfors 1879, förf:s förlag. 362 sid. liten 8".

Vi äro prof. J. R. Aspelin tacksamma för meddelade upplyaningar om
vår arkselogiiks litteratnr.
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Arkeologi), 369 8. 8** med 316 träsnitt i texten och en det heU
omfattande arkeologisk karta. Utgående från den princip, att

den finska folkstammens fomleroningar mftste återfinnas på de

områden af norra Byssland, der enligt historiens ildsts vitnes-

hörd (Nestor) finska folkstammar varit bosatte.' samt att dessa forn-

lemningar, sedan de irrnom jämförande studier en gång- ])lifvit till

sinn former konstaterade, borde a sin sida kunna leda torskninsren

tillbaka i den okända forntiden, hade förf. i flrre ar anstult forsk-

itinirar i Hyssland, dels i museer och biblioteker. dels i forn£:rafvar

pa (let i frag:a varande irebitet. Nämnda arbete ut^rör en saniraan-

fattninir af det insamlade materialet, h vilket förf. efter fyndorter

och former ordnat i särskilda grupper. Yl åtnöja oss med att här

meddela arbetets innehållsförteckning : A. Stendldem. I BaUho-H-
thauiska, II Vestfinska och III Ostfinska gruppen. B. Bronsåidem.

T Spår af bronsålder i Finland och Östersjöprorinsema, II Altai-

nralska bronsåldern. HT Graifåltet Ananjino vid Kamafloden fråa

dfi^ergångstiden till jernåldern och IV Fynd af fif nrcdskap. C
Äldre jeniåldern. 1 T^otiska jernåldern i Finland och Östersjöpro-

vinserna och II Äldre jernåldern i Bjarmaland. D. Yngre jerndldern.

1 Bjarniiska, II Tscheremissiska, III Muroma-Mordvinska, IV Meriska.

V \>j)giska, VI Ingriska och VII Estni^-k-liviska {rrui)pen. VIII

Finlands yngre jernålder, IX Svenska jernaldersjiruppen ])a Åland.

Det väsentligaste af de i nämde arbete berörda och grupperade fyn-

den hade förf. låtit aiteckna i de ryska mnseema, och fortgår pub-

likationen af dessa samt sedermera tagna afbildningar i förf:s arkeo-

logiska planschTerk Antiqvités du nord I^nno-Ougrien, hnuraf sedsa

1877 med understöd af finska statsmedel fvra häften utkommit, om-

fattande tillsamman 317 s. in 4: o och 1731 figurer i trianitt. Grupp-

indelningen är i detta arbete bufvudsakligen densamma som i det

förefifående. Ilvarje Jfrupp företrJ^s här af en kort ph f^venska och

finska aflattad text. berörand»- de särskilda irrupp<-nias lokala ut-

bredning, karakteristiska former, grafvar, tidsbest aniiiiiig ra. m. Ett

särskildt texthäfte skall afsluta verket, sedan det V:te och sist»

planscbhäftet utkommit.

Under våren 1876 upptog Finska Fornminnesföreningen planen

att genom stipendiater låta håradsris förteckna, beskrifra samt delris

afteekna och kartligga Finlands fomlemningar. Detta arbete har

sedan dess raskt fortgått. AnmärkninirsvArdt år att stipendiateme

nästan uteslutande utgjorts af folkskollärare och studenter: stipen-

dierna, hvilkas belopp sällan öfverstiprit 200 mark, hafva årligen

sökts af 1<> ;i '20 aspiranter och utdelats dels direkt af föreninirpn.

dels af Finska Veteiiskapssoeieteten oeh universitetet. Ett tjuirutal

af Finlands härad hafva srdunda redan frenomströfvats af arkeolc-

ffiska stipendiater och nian kan förutse, att väl redan under nästa

decennium, om icke dcrforiunan, hela Finlands areal skall vara un-

dersökt och den komparativa arkeologien ega en vftlkommen öfTe^

sigt af landets fomlemningar. Stipendiatemes illustrerade och med
fyndkartor förtedda berättelser redigeras på det språk, som af all-
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iuo<iren talas i resp. härad, och publiceras dels i Foniiniiiiic^lor-

eniu^cns tidskrift, dtds i Vt^teiiskaps-Societetens Bidrag till kaiuailoui

af Fiulaiids natur och folk, hvareftcr de i ötVertryck spridas bland

intresserade personer i häradeua. Uärtills publicerade berättelser

iio: af K. Killinen dfver fasto fornlemniiigar i Loimijoki hiirad med
liifogad fyndber&ttelse af J. B. Aspelin, samt i Masku och Uljaby

hårade de t?å första tryckta i Pommiiiiieaföreningeiis Tidskrift II

(1877) och III (1878); den sistnämnda med bifogad redogörelse för

häradets kyrkliga fornlemningar af E. Aspelin i Vetenskaps-Socie-

tetens Bidrag XX XIII; af H. E. Wegelius om fornleniningania i

Kuopif» liiirad, tryckt i Fornminnesföreningens Tidskrift III; af A.

O. Hcikel oni foriiiciniiinp^ariia i Hauho härad i Vctenskaps-Societe-

tens hidrafj XXIX; af J. WclVar om fornlenminirarna i Rastborijx

vestra haruil janiic förteckning öfver frih. F. Linders arkeologiska

samling på Svartå bruk (luirtills den enda berättelse på ^^vclläka

språket), och af folkskolläraren /. Maminen om fomlemuingarna i

lÅbeliU håraä\ båda publicerade i Fornminnesföreningens Tidskrift IV.

Tack vare de kring landet spridda stipendiaternes verksamhet,

har det arkeologiska intresset i landet visat sig vara i ständig till-

T&xt, bvartill i ej ringa mån bidragit en i populär stil hällen upp-

sats Om förfådr^M fninnesmärkén, som publicerades i 1878 års al>

manack.
Under det Fiulaiids arkcolojriska litteratur hufvu(l5iakli2:ast afsett

insamling af material och dess förberedande grupperin<; enligt det

nordiska treperiod^sy.stemet, har den detaljerade bearbetningen af

materialet tills \idare blifvit efter. Till afhandlingar, hvilka afse

den vetenskapliga bearbetningen af materialet, kunna hänföras J. E.

Aspelins i Fornminnesföreningens Tidskrift II publicerade Vertailt-

voita mtunmatuUdnnoata (om jämförande fomforskning), berörande

formntvecklingen af vissa fomsakstyper på det finsk-ugriska gebitet,

och Jatnlintarhat iSnomtn rantomailla, en sammanställning af de på
Finlands kuster förekommande labyrintformiga stensättningarna (Jung-

frudanser, S:t Peters lek) med ett ornament på det »>;;la8Ögonformiga

spännet" under bronsåldern. 1 en uppsats Ifrar hoilo Osterhotteus

första misifio/iärfir siu ijudstjeii.st r j)nl)lici'ra(l i Historiallinen Arkisto

VI, sid. 286. har saiiinic forf. framkasiai det antagivndc, att en mängd
vanligen till grundplanen ovalformiga ringmurar i Österbotten, hvilka

af almogen kallas »kyrkor» och tiUskrifvas dels Lappar, deb andra

i traditionen omtalade förhistoriska folkstammar, ursprungligen må
hända utgjort 'hedniska offergårdar, liknande dylika hos de finska

Volga>folken, men, att döma af namnet och några af Hyltén*Cavallius

anförda exempel, begagnats till gudstjenst af landsortens förste mis-

sionärer. Hit hör äfven £. Aspelins uppsats keskiaikaiiten ompelu'

teo8 i FornminnesfJireningens Tidskrift IV, l>ehandlande ett i Masktt

kyrka funnet värdefullt antependitim frän slutet af l'):(U- seklet.

Innan vi afsbita vår öfversigt, böra vi fasta l{l!saren^ uppiiiark

samhet vid en sockeubeskrifiiinu af framstående värde, nämlitren: Au-

ttcknimjar om Korpo och Uontskär sokuur af L. W. Fagerlund
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publicerad i Finska Veteuskaps-Societetens Bidrapr till kännedom af

Finlands natur och folk XXVIII. Dessa socknars historiska och

arkeologiska minnen äro har omsorgsfullt återgifna.

Helsingfors, December 1880.

Sveriges Historia från äldsta tid till våra dagar« BjaU
mar Linuströms t()rlag.

2. Sveriges medeltid, senare skedet från år 1350 till år

1521. Af Hans HlIdebrand. Med 411 trftsnitt. (16) + 502
88. 8. Stockholm 1877.

3. Sveriges Nydaningstid, trkn år 1521 till år 1611. Af
Oskar Alin, Med 282 träsnitt. 16 + 484 88. 8. Stock-
holm 1878. Pr. för hvardera 6 kr.

2.

Den andra delen af »SveriL^cs Historia», ouifattunde tidrymden
1350— 1521, har ej kuiniat und^ni att lida af det oproportionerlisra

i sjelfva plauanläggningeu för dettu verk i sin helhet, som uti denna

tidskrift redan vid anmftlningen af första delen bUfvit pupekadt. Att

dela den svenska medeltidens historia i tvånne hilfter var ett af-

§joidt fel, och det har v&l aldrig h&ndt, på det sått det h&r har

skett, att i ett popnUrt arbete af sådant omÄng som detta de trettio

första åren af en konungs regering lemnats åt en författare att skil-

dra, de femton följande åt en annan. Året for digerdöden är natar-

lig-tvis lika litet epokcrörnnde som något annat farsotsår, och det nya

skede i var historia, som skulle börja strax efter l.'UX)-talets midt,

larer val icke vara af en så epokgörande art, att derigenom oläsreu-

heterna af tudeliiingen upphäfvas. Skulle en .sådan ske, hvarfor icke

^^öra den hundra eller åtminstone 30 år tidigare eller bortåt fvrtio

år senare?

Källorna för vår medeltids yttre historia efter år 1350 äro del-

vis så torftiga, att det mer än en gång måste stöta* på svårighcfter

att på grund af dem åstadkomma en sådan skildring som den, för

hvilken »Sveriges historia» närmast synes vara afsedd, eller en så-

dan framställning af den politiska historien, som med utlemnande
af detaljer kan framhålla de stora hufvuddragen uti utvecklingen i

ett oafhrut<'t sammanhanir. Våra tystlåtna annaler och frao-nienta-

riska upplfckiiiiitrar jjifva endast sällan aiilediiintr till nåu;on ymnigt
flödande skildring. Huru sparsamt undrrrattade äro vi icke nfven

^ om de vigtigaste tilldragelser, och i hvilkei dunkel skymta icke för
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088 äfven de mest betydande karuktererne från dessa århundraden!

Huru hristfållifra äro irkc, för att taga ett enda exempel, de inhem-

ska källorna i afseende pä v.n sådan person som Engelbrekt. Han
affardas i annalerna på ett par rader. Ett betydligt utrymme har

emellertid niedgifvits åt detta tidsskede, ett lika stort, åtminstone

var det så umnadt från början, som ut tiden mellan IGll och 1718,

eller 1718 oob 1809, då man kaa Öm så godt som med folla hin-

der nr registratur, bref eller andra handlingar oeh en samtida

litteratnr. Följden hftraf har blifvit dnbbel. Då man ej gema
knnde begira att den rena detaljkritiken, den minutiösa undersök-

ningen af person- och sakförhållanden, huru intressanta de än äro

för historikern, för en större krets af läsare skulle vara tilltalande

eller njutbara, måste det för förf. af medeltidens historia blifva en

nödvändighet att gifva sig in pä det kulturhistoriska området, der

materialet dr något rikare. För det andra får man ej b«-gära, att

forf. skall egna någon kritisk undersökning åt vissa omtvistade puuk-

ter, då apparaten för eu sådan ännu i denna stuud ofta måste sökas i eu

måugd på många håll spridda och innu outgifna urknnder. Han måste

i stället, deröfrer kan ingen undra, nti vanliga fall inskrinka sig till

det redan offentliggjorda. Under giftsa förhållanden var det derföre

visserligen en förmån att för utarbetandet utaf denna del af »Sveri-

ges historia» vinna en i vår äldre kulturhistoria så väl bevandrad

forskare som Hr. Hildebrand, H. Oekså har verkligen den kultur-

historiska sidan af ämnet blifvit rikligt sedd till godo. Vi finna

icke blott den vanliga öfversigten vid delens slut — i förbigående

nämdt, trots noten s, 482, blott ett par sidor kortare än motsva-

rande afdelning i tredje delen; äfven flerestädes i det föregående ut-

breda sig större eller mindre kulturhistoriska skildringar, ja, sådana

finna anknytningspunkter, der man knappast skulle Tinta det, så

t ex. Tid ftricebiskop Hemmings sigill s. 14, alldeles som om texten

skuUe Yarit till för illustrationen och ieke t?irtom, och dessa digres-

sioner kunna knappast öfver allt sågas ske till riktig ^båtnad för

sjelfva den historiska framstiUningen. Annorstädes äro dessa kul-

turhistoriska skildringar så mycket mera på sin plats och vitna om
förfrns mångåriga och djupa studier i hithörande ämnen, icke blott

rörande Sverige, utan det krir^tna Medeltidseuropa i allmänhet. De-

ras värde f()r}i<)jes ännu mer af de många, ofta högst intressanta

illustration<'rna, hvilka tillsammans fur första gåniren gifva allmän-

heten eu omfattande oeh åskådlig framställning i l)ild af vår Medel-

tid, i dess kyrkliga och verldsliga konst, dess drägter, vapen, mynt,

sigill ^m. m. d.

Äfven åt slågt- och personalhistorien egnar förf. en icke ringa

ttppmirksamhet. Skada att resultatet af sådana undersökningar i

följd af f()rhållandeDas ogynnsamhet ofta blir så magert och att den

skelettartade stamtaflan ej sällan är allt, som man kan prestera» if-

ven den alltför ofta bristfällig och problematisk! Genealogien fSr

emellertid derigenon» fr>r v:ir medeltid en allmännare Ijetydelse, som
den annars saknar. Det f&r redan anses för mycket i mer än ett
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fall att kuuua uppvisa blodsbandet mellau tvänne penou%heter fråu

deaaa tider och man flr ofta mera t&nka sig äa man kan ådugulagjfs

den betydelse detsamma har haft för h&ndelaerna. Man bör deifore

också Yara tacksam för den omsorg, som ^gnatt hixåt, icke minst

for (le stamtaflor, soui i ganska stort antsl af förf. meddelas for

våra förnäinstu medeltitUslägter, åfven om anmärkningar mot en och

annan detalj kanske kuudt- göras.

Vi ha redan antvdt källornas beskaffenhet för den tid, som

denna del af wSvcriirt-^ historia» behandlar. Atniinston»' för vissa

partii-r af densamma försvarar deri^renom till och nietl den alliuau-

naste öfverhigt; man rakar öfver allt pa luckor, som det icki- lättar

sig göra att f)lla, i fall det eU8 ur möjligt, utan verkliga bpeciui-

nndersökningar nti handskriftasamliugarna inom och utom Sverige.

Ingenting kan i detta afseende vara mera upplysande ån svårighe-

terna att göra klar gången af de händelser, som föregingo oeh efter-

följde Valdemar lll:s ryktbara besittningstagande af Skåne 1360.

Måhända är det här, som förf:s framställning bäst behöfde en revi-

sion. Han hör sedan gammalt till dem, bvilka »öka rädda Magnus

Krikssons konunj^atira friin de anfall, som i ett hälft årtusende rik-

tats mot densamma, och han har här i sin skildring framstält lians

motståndare i den mörkaste dagern. Furf. >oker till och nicd puiiklvis

vederlägga de beskyllningar, som blifvit i^jorda mot den olycklige

konungen (jfr s. Ö'.). Vi tro att han dervid går för längt. Det

är, synes det oss, alldeles påtagligt, att det sätt, hvarpå de dyrt

förvärfvade sydsvenska provinserna giugo förlorade, väckte hos de sven-

ske stormännen både det största uppseende och den djupaste harm,

hvars uttryck i samtida skrifter icke torde fä anses alldeles oberätti-

gade. Det bekanta smädenamn, som tidigt tillades konungen, i>}ftar

väl snarare hiirpä än på han^ dåliga seder, såsom Johannes Magui

fÖregifver. Ar lorhällandet sådant, i)lir det också något hårdt att

stämpla dc missnöjda herrariic sasoui landsförrädare. Sjclfva hkii-

<lelsernas Hirlopp ar, som sagdt, visserligen svart att utreda. l)t*t

synes oss (k)ck. som om Hr Rydberg i sina skarpsinnij^a unilersoK.-

ningar uti andra bandet af »ISverges traktater" verkligen ådagalagt

möjligheten att försvara en annan uppfattning, icke så förddaktig

för Magnus Eriksson, som den nu på en tid rådande. Man finner

ju dessutom bland dennes motståndare äfven prelater, som tillhörde

den heliga Birgittas närmaste omgifiiing, som väl icke utan skäl slöto

sig till inotpartiet och om h vilkas verksamhet i andra afseenden icke

något ofördelaktigt linnes berättadt.

Det liirirt^r för öfrigt hvarken i vår afsigt eller inora vår foriuåga

att nu underkasta detta band af w^veriges historia-* en detaljerad jjraiisk-

ning. Att en och annan faktisk uppgift både vid ofvan bcrordu at-

delniug och annars kan tarfva ett iieriktigande ar ju naturligt. \ i iro

t. ex. ej att biskop Niculaus Hermanni i Linköping kan få behålla deo

ära förf. gifver honom af att ha skrifvit eller öfversatt Ansgars lefnadi-

teckning. Han har väl»^appast författat någonting annat än en på

den tidens kyrkospråk s* k. »historia», d. v. s. en vexelsång till apostelnt
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ära, liksom han skrrf sådana om Jungfru Maria, den heliga Anna
och Birgitta. (Jfr Schröder i afhandlingen »De ])oe8i sacra latina

medii levi in Svecia», der dylika såns^er till Anagars minne anföras).

Om något annat talar åtminstone icke den ansökan, som 1414 rik-

tades till påfven från Linköpings domkapitel ora biskop Nicolai ka-

nonisation. — Krokeks kloster (s. 118) hade gardianer och var så-

lunda ett franciskAiierkloster. — Men Ti ftmna» såsom nyss antyddes,

ej hir inlåta oss på en dylik granskning, som för öfrigt ej i något

iaentligt torde komma att &ndra ylit totalomdöme om denna del

•f det stora och i så mycket förtjenstftdla verket »Sveriges historia

från ftldsta tid till våra dagar».

3.

Liksom de första delame helt och håUei, så har tredje delen

af Sveriges historia — om&ttande tiden mellan 1521—1611 eller

Sveriges nydaningstid — egentligen blott en författare, nftmligen

Doe. O. Alin. Väl finner man, att skildringen af tidehv«rfvets and-

liga odling är skrifven af Dr 6. Göthe, och att trenne andra per-

soner hafva biträdt vid utarbetandet af några smärre partier, men
allt hvad som kan hafva flutit ur annans penna än Doc. Alins, är

blott en obetydlighet, 20 fidor af delens 484.

Med fullt skäl l).'ir derföre Doc. Alin namnet af delens förfat-

tare. Att han på densamma nedlagt ett trrniHlligt arbete, visar oss

redan förteckningen på de källor lian användt. Vi finna, att han

sett sig om i all den tryckta literatur, som för Sveriges historia

andar detta skede kan hafra någon vigt Men han har icke stannat

dervid. Han har äfren gjort forskningar i riksarkivet för Oustaf
Vasas och Johan 111:8 historia. Han har deijämte till en del på
otryckta handlingar grundat sin framståUniDg af tiden mellan 1592
—1600.

Genom så omfattande studier och genom en synnerligen om-
sorgsfull behandling af ^'um källor har ffirf. ock åstadkommit ett

arbete, hvars förtjenster äro både mänga och stora. Såsom en så-

dan anmärka vi den genomgående noggrannheten i uppgiftr-nia. Inga

lösa förslagsmeiiingar framställas, och endast det verkligen vissa

får gälla såsom sådant. På detta sätt har forf. gifvit sina läsare

en teiekning af Sveriges nydaningstid, som efter den historiska veten-

skapens nirvarande ståndpunkt kan anses fhllt tillförlitiig. Vi sade

efter vetenskapens nirvarande ståndpunkt^ men vi vUja ék på samma
gång påpeka, att förf. genom sitt begagnande af äfven otryckta källor

har i åtskilliga frågor fört forskningen framåt. I det nn anförda

lisrger emellertid ej arbetets enda förtjenst. I det sätt hvarpX materi-

alet blifvit anordnadt, hvarpå händelsernas sammanhang blifvit fram-

stäldt, ligger en icke mindre. Äfven för den i historien bevandrade
biifver förf:s arbete härigenom lärorikt.

Bist. iwtrifi taau

Digitized by GopgIe



XLir ÖFVER8IGTER OCH GRANSKNINGAR.

Detta oni arbetets förtjeiister i allmänhet. En anrnärknin? af

allmännare art vilja vi ock göra. Det ser redan vid lorsta ogon-

kattet ut, som om Gustaf Vasas historia blifnt allt för Tidlyftigt

behandlad på bekoatnad af hans söners. Under det att 249 sidor

iro egnade åt den förre, få nämligen de senare nöja sig med 210

tillsammans. Huru vigtig än konung Gustafs regering må vara, före-

faller dock detta icke såsom den rätta proportionen, framfor allt

icke då man marker, att 189 illustrationer äro insatta på de 210
sidorna, men icke hälften sa mÄn^a på de '249. Vid närmare srenoni-

läsninix af arbetet finner man (x^k sin åsiirt bostyrkt, tv Gustaf Vas;i>

ren^eriuif har verkligen blifvit iaiii;! utförligare skildrad, än fÖrhålhnuU'1

i allmänhet är med hans efterträdares. Ja, någon gång är förf. i

sin teckning af dessa rent af knapphändig. I det följande skola

vi anföra ett och annat bevis för detta vårt påstående.

Efter dessa uttalanden om arbetet i sin helhet öfvergå vi till

en något närmare granskning af dess särskilda delar.

Såsom lämpligt är, tager det sin böljan med en geografisk öfrer*

aigt. Endast mot en punkt i denna skulle vi vilja göra en anmärk*

ning. Att hertig Karl fönt från 1569 innehaft sitt hertigdöme (sid.

15), torde kanske irke vara fullt riktigt, emedan vi redan 1568 tinna

honom inom hertigdömet utnämna häradshöfdingar, gifva forläiiinirar

af tionde, utfärda befallningar till sina fogdar o. s. v. (6e Karls

diarium öfver utgående skrifvelser 1566— 1592. R. A.). Troligen tog

han omedelbart efter Erik XlV:s fall sitt furstendöme i besittning.

Efter den geogratiska öfversigten följer Gustaf Vasas historia.

Såsom vi redan påpekat, är denna vidlyftigare hållen än sönernas.

Om dessa hafva förlorat något härigenom, torde deremot den föne

hafva vunnit. Genom sin större utförlighet i fråga om honom har

nämligen förf. kunnat gifva framställningen mera lif och intresse.

Förf. tillåter sig här stundom karakteristiker såsom t. ex. af Hans

Brask. Bland det myckna förträffliga framhålla vi särskildt teck-

ningen af konung Gustaf såsom regent. För öfriert erinra vi blott,

att nian nunu-ra om Tiaurentius Petri känner, att äfven han sttidt-ral

i W ittenberg (jfr sid. 145, rad 5 nedifrån ined .\nnerstrdt : Upsala

universitets historia s. 78, not. 3). Derjämte har det blifvit visadt,

att det med Frans II i Frankrike afslutade fördraget (sid. 212) ej

bör dagteckaaa 1659, utan 1660 (Hisi Bibi. 1880. Föiata häftet

lid. 17 not 3). Hvarfore förf. låtit den 1642 med Fräna I ingåagna

forbiiiidstraktaten utfftrdas i Soeaox d. 11 JuU (sid. 188) i stället

ör i Begny d. 1 Juli, veta vi ieke.

Med Iirik XIV:s historia börjar formen för framställningen

blifva knappare. Dock har förf. skildrat det vigtigaste af densararoa,

och med hans karakteristik af konungen äro vi fullt ense. NåLTa

anraärkninirar iimna vi göra, men de angä blott enstaka detaljupp-

gifter. Vi ])åpeka då, att den danska eskadern under Jak. Broeken-

husen ut.'<ändes redan i April 1563, och att Fredrik II troligen redan

1 Mars samma ar lättat sitt beslut att anfalla Sverige (jfr sid. 264).

På dd. 275 uppgifver förf. efter Tegel, att Jak. Henriksmi i Jan.
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lo6<) inföll i Skåne, som härjades ändu nedåt Malmö. Förhållandet

ar » uullirtid, att Tegel på detta ställe blott afskrifvit ett d. 31
Jan. (laleradt brcf från konun^r Erik, som åläjr^er .lak. Henrikson

just ett sådant tåg. Hvad som ej var annat än en befallning, har

Tegel framstiUlt såsom Terklighet. I sjelfra veiket kom det foreskrifaa

tåget aldrig till ståad.

Men vi ÖfvergifVa det nordiska sjuåiskriget och öfVergå till ko-

nung Eriks förhållande till sina bröder, ^ligt fur^s yttrande på
sid. 293 träffades den formlio^a förlikningen mellan £rik och Johan
d. 10 Jan. 1568. Den handlings, hvilken man ansett innehålla sjelfva

öfverenskommelsen, är emellertid intet annat iiii ett konungens för-

alag till sådan. Redan dess innehåll <rifvir (ittta vid handen, och

full visshet vinner man fjenom ett fra«;nient af kansliets diaiium

öfver injiuugna skrifvelser loGb (K. A.). Det heter nämligen här:

Den 23 Jan. kom bref från hertig Juhun, hvuri han föregifver några

besTirliga artiklar i kontrakten honom blef tillskickad, hvarföre han
ieke vill den besegla. Möjligen har Johan sedermera måst under-*

skrifva just denna traktat. Åtminstone har tidigt på året 1568 den

formliga förliknings mellan honom och Erik blifrit ingången. Till

tidepunkten» när detta kan hafva skett, kunna vi måhända sluta af

följande, om ock till en del felaktiga uppgift i KnneUs kronologiska

rearister (K. A.): Eriks förening med Johan om hans förlossnings

konditioner, li varpa de hvarandra reverserade; Hertigens instrument

d. lO Jan. lo6H, kopia; Eriks d. 1 Mars 16(}H. (»riLMnal. (Jfr hiir-

med T. Annerstedt: Resningen 1508 sid. 43—11 nud noterna).

1 fragu om förf:ns framställning af resningen 1568 torde det

böra uppmärksammas, att uppgiften om Eriks ankomst till sina trup-

per vid Nyköping d. 24 Ang. och hans deltagande i en strid der-

stidea (sid. 299) omöjligen kan rara riktig. Den strider bland

annat mot den skildring af dessa händelser hertig Karl gifrit i sin

rimkrönika, m h vi veta, att Erik både d. 23 och 25 Ang. befann

-ii: i Stockholm. Vi hänrisa härom till T. Annerstedts nyssnämnda
arbete och tillägga på samma <rång, att denne håller för troligare,

det striden vid Botkyrka i^tatt d. 2 Sept. än den Ml Auir , hvarjämte

hans skildring ;if händelserna vid StockliMhns intagande något skiljer

sig från den illuj-trerade svenska historit ns.

Annu en fräga skulle vi vilja beröra, förrän vi iLMinu förf:8

framställning af Erik XIV:s historia. Utan att uttala någon uhigt

röiande Eriks dödssätt, kunna ri för vår del alls icke tillmäta det

af Karl IX år 1606 vid råttgången mot Hog. Bjelke fällda yttran-

det den Tigt förf. gör (sid. 312). Att man äfven inför rikets sam-

lade ständer ej alltid den tiden var så noga med sanningen, <ierpå

torde icke vara svårt att uppleta bevis. Hvad särskildt Karl an-

går i hans förhållande till «ina tit-nder — och bland dessa intog ju

Herr Ilogenskild ett af de allra främsta nimmen — skilde han i

sin vrede ej noga mellan dikt oeh verklighet, oeh dcraf pläira hans

anklagelser l)ära spär. Krinrar man siir nn, att Karl, hvilket förf.

också pupekur, just vid 10U5 års riksdag på allt sätt sökte sak med
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sin gamle tittuU-, da tro vi, att deima bcskylliiiug bor auses höge-

ligeu misstäukt, och att ingen slutsats deraf kan dragas angående

Eriks dddsBfttt. Vi tro detta så mycket mera, som Kari IX:s ytt^

rande vid ett senare tUlfiUle, då allt ingen orsak firans för lionom

att dölja, hvad han visste om sin broders död, follkomligt strider

deremot. I brefvet d. 12 Jan. 1608 till Micli. Olofson skrifver han
nämligen, huru han fått brcf från konung Eriks dotter, hvaruti denna

yttrat, att hennes fader måst sätta lifvet till, «hvilket oss något

synnerligt främmande förekommer, och veta vi icke, hvnd hon här-

med menar, förtv lifstiden står i Guds hand. Hafvcr nasfon inciuii-

ska förkortat hans lifstid, det skall hon nu-d uttrvckliLra ord lata

oss förnimniau. Af det anförda synes det oss åtminstone vara tro-

ligt, att brödren om brödrens dödssätt i sjelfva verket vetat alls

ingenting.

Vi öfvergå till Johan III:s historia. Hvad denna angår, synes

det oss, som om förf. varit något knapphindig i teekningen af Sve-

riges förhållande till utländska makter efter Stettinerfreden. För-

hållandet till Hyssland och Polen skildras väl, men vi undra, om ej

ställningen till Danmark också förtjent att uppmärksammas. Ännu
mera i fråga om de inre angelägenhotfrna märker man, att forf.

endast haft ett visst antal sidor att förfoga öfvcr, och att detta

antal varit litet. Säkerligen skulle han eljes hafva gifvit oss en

teckning af den svenska adelns hufvudniän denna tid, en P^rik ^parre,

en Uogeuskild Bjelke m. fl. Han har ju förut egnat särskild upp-

märksamhet åt Gnstaf Vasas långt mindre märkvärdiga samtida.

Säkerligen skulle han äfven närmare vidrört förhållandet mellan hertig

Karl oeh dessa herrar före 158I«, såsom varande af vigt för att förstå

dennes häftiga uppträdande mot dem efteråt. Likaledes skulle han

nog liafva utförligare tecknat den andel hertig Karl tog i rikssty-

relsen 1589—92, än han nu gjort.

De detaljanmärkningar man skulle kunna göra mot forfrs fram-

ställning äro ingalunda mänga. Genom ett förbiseende kr det ])a sid.

321 «'j omnäindt. att Svcriirrs i Roeskilde 1508 (nrdn underhand-

lingar ej l)lutt auiringo Uanniark utan iifven Lybeck, samt att

en fredstraktat med denna stat afslöts d. 22 Nov. Vid augifvande

af vilkoren i den slutliga freden med Danmark 1670 tro vi, att en

oriktighet insmugit sig. Det heter nämligen på sid. 324, alt hälften

af Blfsborgs lösen skulle erläggas i Juni några veckor efter föatnin-

gens återlemnande. Enligt fredsfördraget skulle emellertid fästningen

först återställas i Juni oeh samtidigt dermed de 76000 riksdalerna

betala».

Af striden mellan Karl och Johan gifver oss förf. en både in-

tressant och klar framställning. Vi tillåtii oss blott den obetydliga

anmärkningen, att det redan var i Juli 1582, som den förut jm riks-

dagen beslutadr stadgan meddelades iiertigen (Karls svar t. G. Baner

oeh r. de la (lardie är dateradi d. 13 Juli, ej den 13 Aug. såsom

uppgifvcs hos Ahlqvist: Om aristokratien under Johan III, 1, s. 63).

Sn följd af detta meddelande synes hafva varit» att Kari inom kort
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beg^f fiff till konunjren i Upsala, der vi finna honom mellan d. 9— 15

AuL'^. (Karls dupboksanteckningar. R. A.). Här matte na^ot 8la*?s

»»fverenskomraelse hafva blifvit träffad, och att dt niia varit till Karls

fr»rmån, tvckos frani<;ii af hans vttrande vid ett senare tilirålle, att

han ej kunnat annat förnininia, du han tog sitt afsked af konungen,

än att denne var nöjd med det svar som 6. Banér ooh P. de la

Oardie fömt erhållit (nftml. 18 Joli), hvarjämte han om stadgan'

förklarade, att derom Tar ånnn intet iiillkomligen bealntadt. I fort-

sättningen af sin framstiUlning af tvisten mellan de båda brddema,
sä^cr förf., att de i Aug. 1586 öppnade underhandlingarna verkligen

ledde till en förlikning (sid. 347), oeh att det blott var fr>r att stad-

fästa och fullborda den slutna öfverenskommelsen, som rikets ständer

lös? kallades till Vadstena. I r handliiiLrarna tvekes oss likväl ett

annat resultat framgå. Väl tinna vi af den mellan Karl och Johan

på h(')sten 1586 förda brefviixlint;en, att den senare lofvat att låta

all ovilja falla, men tillika sr vi alldeles tydligt, att genom under-

handlingarna på Stegeborg enighet ej blifvit uppnådd. D. 24 Sept.

skrifver Karl till Johan, att han märkt af dennes skriftliga afsked

till Karls sändebud, att ej allt var afliandladt vid den förklaring

han gifvit, men med denna beder han Johan låta sig nöja. D. 17
Okt. skickar han sin »yttersta förklaring", på hvilka pnnkter han

önskar ändring i konnngen<^ skriftliga afsked till sändebuden. Med
denna förklaring var dock Johan icke belåten, hvarföre Karl d. 5
Xov. låter honom veta, att han (Karl) irjort allt, hvad han kunnat.

»Vi måste låta det blifva vid hvad vår fader bestämt i sitt testamente

om sådana fall»», tillairirer han. Kedaii d. 17 Nov. var riksdagen

också beramad oeh Karl anmodad att intiiuia sig. Denne ville dock

ej komma utan lejd, hvaraf märkes spänningens fortfarande styrka.

Pä riksdagen, der hvardera parten inför de förnämsta ständerna synes

hafva framlagt sina påståenden, uppgjordes ändtligen en förlikning.

Blott en sak till vilja vi beröra i fråga om Johans historia. Att grefve

Aiel Lejonhufvnd först från April 1690 sknlle befunnit sig bland de

anklagade herrame, forefaller oss knappast troligt. Vi hafva åtmin*

stone i ett bref nf tidigare datnm sett honom omtalad såsom va-

rande i onåd (det den .-iO .lan. 1588 dat. bref, hvars årtal bör vara

1690. Se Ahlqvist: Om aristokr. 2, s. 20).

Men vi märka, att vår anmälan börjat blifva alltför lång. Vi

skola derföre endast i korthet yttra oss om Sigismunds och Karls

historia. Beträffande framställningeD af Sigismunds kunna vi med
skäl påstä, att den bildar ett af arbetets bästa delar, och att stor

omsorg på densamma blifrit nedlagd. Hvad Karl IX:s angår, be-

klaga vi, att ioke författaren gifvit oss en sådan teckning af denne
konung såsom regent, som han fömt gifvit osa af Gustaf Vasa. Utan
tvifvel har samma skäl, som nödgat honom att inskränka den all-

männa öfversigten af Sveriges styrelse och förvaltning under nyda-

ningstiden, afhåUit honom derifrån, nämligen «det skarpt begränsade

utrymmetw. 1 Karl IX:8 historia uppstår emellertid härigenom en

Incka, sä mycket känbarare, som ju en teckning af denne konungs
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fbrvaltnincf behöfves för att ratt första Gustaf Adolfs anordningar.

För öfrigt vilja vi blott beröra ett yttrande af fiirf. Det upp^ifves

på sid. 437, att Karl furst efter sin brorsons afsiiLrelse pa Norrköpinsr»

riksdag d. 6 Mars 1604 antagit konungatitelu. Vid en blick på 16^3

års riksregistratur hafva vi likväl funnit honom bära konung^titeln i

ett fl. 3 Dec. atfilrdadt bref, och troligen eknlle en grundligare efter-

foTskmng kanna framdraga flere likartade skrifVelser.

Om de i arbetet förékommande slägttaflomas nog^annhet kunnt

vi i allmänhet ej yttra oas, emedan vi icke varit i tilirålle att nir>

mare granska densamma. På Vasarnes ättartafla sid. 241 anmärka

vi dock, att såsom Katarina JajrfiHonicas dödsdacr ancrifves d. 16

Nov. i stället ror d. K) Sept.. Pä samma tafla böra äfven Karl IX:?-

bröllopsdairar ändras till d, 11 Maj 1579 (A. Lcwenkopf till sin

moder. Heidelberg d. 17 Maj 1579. R. A. Biografica) och d. 27

Aug. 1592 (K. t. Joh. d. 31 Aug. 1592 K. Reg.).

Såsom något vilseledande tryckfel böra följande dateringar än»

dras: dagen för slaget vid Mared till d. 10 Not. 1663, för stille-

sandet vid Pltasa till d. 10 Aug. 1583 (Handl. rör. SL H. XXXVI,
310) och för Sigiamnnda återkomst till Danzig till d. 80 Okt. 1598.

Hvad arbetets yttre utstjrael angår, är det försedt med orakrine

280 illustrationer. Mot dessas beskaflfenhet hafva vi i allmänhet

ingentintr att anmärka; dock tro vi, att åtskilliora af dem skulle sak-

löst kunnat vara borta. Vi tänka härvid på flere landskapsstycken

från nutiden, såsom utsigt af Läby vad, af Roine sjö, af Leksands

kyrka o. s. v. : vi tänka på en sådan bild, som den af Olof den

heliges hjälm och sporrar, hvilka, såsom det anmärkes, äro af senare

ursprung. Om genom en reduktion af dylika bilder ett större utrymme

kannat viniita för texten, tknlle det helt aikert för denna varit fördel-

aktigt, utan att illnstrationsafdelningen hade tagit någon skada.

jy. IF.

Sverges traktater med främmande magter jemte andra

dithörande handlingar ntgifna af O, 8* Rydberg, Andra
delen I. 1336—1361. Stockholm P. A. Norstedt k Sdiier,

1880, 320 sid. 8:0. Pr. 12 kr.

Med tillfredsställelse hälsade hvarje vin af den fosterländska

häfdaforskningen ofvanstlende arbetes första del, när den for fyra

år tillbaka trädde i dagen, och med otålighet motsåg man dess fort-

sättning. Den är nu i vSra händer, och vi hafva genom jrått den

— med fullt erkännanfle af de rikhaltiira bidrag den lemnat till en

riktigare kännedom af vår medeltids historia — men ock med en

känsla af att arbetet genom att gå utom och öfver sin uppgift förts
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in på en väg, som allt mera undanskjuter utsigten till förverkligan-

det af dess egentliga mål. Ty de farhågor, som arbetets plan och

utgifvarens sätt att tillämpa denna redan vid första delens offent-

liggörande hos 08» Täckte, bafva icke skingrats vid en betraktelse

af fortsftttnmgen. Vi ega mserligen icke mera nu ån då någon
egentlig rått att beklaga ois ofww att utgifTaren uppfattat sitt ar-

betea plan aå viditiiekt, att han börjat från första böljan, om vi

oek fortfarande måste vidhålla, att hsri låg ett missgrepp. Men
just derför måste vi så mycket starkare betona nödvändigheten af

att den begränsning i arbetet, sora är den sanna pröfvostenen på
hvarje författares förmåga af att rätt fatta sin uppgift, här med
verklig stränghet varder iakttagen. Ty om det redan i och för sig

är mindre lämpligt att låta ett allt for vidlyftigt tilltaget arbete

öfverskrida dess naturliga plan och sålunda försvåra dess fulländ-

ning, måste det särskildt gälla här om ett verk, som skall gifva

oss de nrknndliga kftUoma till vår diplomatiska historia, men som
fattat denna uppgift aå vidsträckt, att ånnu en betydande lucka

återstår att fylla, innan det ens förts fram tiU den tidpunkt, då
svenska staten begynner föra en verklig politik och aliiluta fördrag

af folkrättslig betydelse.

Det är icke derfor att vi älska att klandra i tid och otid eller

derför att vi underskatta betydelsen af det arbete utgifvaren ned-

lagt, som vi säga detta, ty vi äro de förste att erkänna värdet af

hans grundliga och skickliga forskning på ett falt, som för oss

personligen eger något särskildt tilldragande, utan derför att hvarje

öfverskridande af arbetets plan bidrager att försena förverkligandet

af kinnedomett om vår d^hmaiiåka historia, om det också riktar

vår historia t allmänhet med ganska vigtiga bidrag. Det hade der^

för i vår tanke varit af vigt, att utgifvaren dels sofirat aitt material

med stränghet dels i den kritiska bearbetningen iakttagit den största

måtta, äfven om det förvisso måst kosta honom en viss sjelfupp-

offring att utesluta intressanta undersökningar, som kasta nytt

ljus öfver mörka sidor i vår historia. Vi äro ej obekanta med de

svårigheter, som stundom möta vid en dylik begränsning, men det

får ej hindra, att man allvarligt försöker att öfvervinna dem. Och
att gränserna till verklig fördel för arbetet kunnat dragas strängare,

det skola vi snart med några exempel påpeka. Så som utgifvaren

faitnr och tillftmpar arbetetets plan, synes det oss ej längre vara

Sveriges traktater som han utgifver, utan alla handlingar, som be-

lön och belysa våra förhållanden tiU främmande makter.

Det må nu ock vara riktigt för fidlständighetens sknll, att hvarje

urkund af verklig traktatsnatur intages, utan hänsyn till att den

förut finnes tryckt, om ock utgifvaren for mindre vigtiga bref kunnat

oftare än han gjort åtnöja sig med att blott rubricera innehållet.

Och det kan någon gång låta försvara sig att äfven intaga särdeles

vigtiga nära stående urkunder, ehuru de ej äro traktater i egentlig

mening, isynnerhet der de ej förut tinnas tryckta. Men när urkun-

der af senare slaget finnas förut tryckta eller när en handling knap-

Digitized by GoogIe



XLVlli ÖFVEBSIGTER OCH QRAMSKlilMGAR.

past kan utan en viis hårdragning hänföras till Sverigea traktater»

då synes oss som sknUe hänsynen till arbetets fortskridande och till

en findamålsenlig hushållning med både arbetskrafter och medel bort

mana ntgifvaren till ytterlig försigtighet oeh skarpa i valet och be-

arbetningen.

En öfversigt af de 147 rubricerade och icke rubricerade ur-

kuuder, ^on\ utgifvaren i detta häfte intagit, gifver emellertid vid

handen att de allesammans uro förut tryckta sa när som på sex

stycken. Och af dessa sex höra tvänne i vår tanke aU icke till ar-

betet, nämligen Erik Magnussons proklamation till svenska folket

år 1356, då han begynte upproret mot sin fader, ooh förlikningen

dem emellan i Stockholm år 1357 (hvilken senare dock inforts i

traktatemas nummerföljd). En tredje (n. 349), förbundet af 10

Augusti 1360 mellan konung Valdemar och hertig Albrekt mot

konuntr Mn^rTius är nf samma art. Alla tre äro för öfrigt kända

genom utdrag hos äldre författare. En fjerde (n. 278) är ordagran;

lika med en förut tryckt (n. 247) utom i sista raderna och hade

således tarfvat föga utöfver sin rubrik. En femte u. 277 är icke -

en af Sverige ingången traktat (den har äfven blott i utdrag mad-

delats), ehnm den f&tt rum i nummerföljden. Det återstår sålunda

blott en hittills otryekt traktat (n. 839), som fyller en sida af de

320, som i häftet inrymmas. Denna proportion mellan arbetets

omfång och det nya material, som den haft att afgifva, närmar sig

en disproportion och kan ej annat än mana till den starkare be-

gränsning, som vi anse önskvärd.

Vi äro visserligen långt ifrån att förneka, att flertalet af ur-

kunderna, såsom sig bör, äro af den art, att de höra till Sveriges

traktater, i den vidsträckta mening, som detta uttryck tages af ut-

gifvaren. Men äfven bland dessa finnas åtskilliga, for hvilka ta

blott rubrik varit tillräcklig. Så t ex. afgifver n. 263 eller Kle-

mens YI:s bulla om uppofiringar for ett treårigt korståg ej den

ringaste upplysning af traktateenlig natur på de Z^/\ sidor som den

upptager och hade derfor kunnat nöjas med en blott rubrik i likhet

med hvad utgifvaren iakttagit vid dylika bullor i första delen. I

n. 278 har skrifvaren, såsom vi redan påpekat, nästan fullständigt

kopierat u. 247, så att blott olikheten i slutet korteligen behöft

anmärkas. N. 279 är ordrätt lika med n. 176 och hade derfor kun-

nat inskränkas till en blott rubrik. Och sistnämnde åtgärd hade,

såsom äfven stundom skett, kunnat med l^t skäl vidtagaa fÖr så*

dana privilegiebref for utländska städer, som äro af mera enskild

natur. Vi anse oss ega så mycket starkare skäl att yrka härpå,

som utg. ansett en blott rubrik tillräcklig for en så vigtig traktat

som n. 238 eller k. Magni förbindelse om utbetalande af systeras

hemgift till hert. Albrekt d. 1339, ehuru den innefattar ett

') Denna undersökning har i ej ringa grad försvårats deraf, att ntgifrareo

icke i regeln utsätter, hvare»t cn urkund furut liniic<i tryckt. ÖnskligkcteS hirsf

säger sig sjelft och har både at oss och annan receu«eut påpekat*.
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figtigt tillägg tiU den ildre tnktaten af 1321 ooh l&taren tålunda

förblir i okannigliet om, att Magnus förbehåller ng ain kungliga

domsratt inom det förpantade l&net, ooh att traktaten slntita med
qu nir?aiande rådsherrars s&mtjtk».

Men vi möta ock urkunder, som ej höra lill traktaterna i egent-

lig mening och hvilkas förekomst endast kan försvaras deraf, att

man uppvisar, att de uro oumbärliga komplement till de egentliga

traktaterna. Der sä ej är, hade deras plats varit i utgifvarens kri-

tiska kommentarier i den form vare sig af excerpt eller referat och

i det omfing, som för arbetets uppgift erfordrats. Vi filja här

påpeka åtskilliga urkunder af detta slag.

N. 239, k. Magni piivilegiebref för Skåne, kan väl ej raknäs

till 8?eriges traktater med främmande makter, om ock Skåne intog

en egen ställning till Sveriges krona. Det lär väl ej kunna räknas

tör mer än ett privilegiebref af Sveriges konung for hans undersåtar

i en provins med något sjelfständigare ställning.

Detsamma galler om n. 235 (med dess bilaga) eller k. Magni
ofvereuskummelse 1339 med några upproriske norske stormän. Den
kan ej räknas till traktater, då hvarkeu norska folket eller norska

staten ftro kontrahenter, ooh den kan ej gerna sägas hafva inter-

nationell betydelse.

Och hvad skola vi då säga om n. 294, 96, 97 ^Uer trakta-

tema mellan k. Valdemar och hert. Albrekt? Utg. försrarar deras

intagande dermed, ett de djupt ingripa i våra grannars politik mot
Sverige. Men hvar skola vi väl i en framtid stanna, om vi skola

till Sveriges traktater räkna äfven de förbund, som mellan andra mak-

ter afslotits, till och med när de ej ungifva sig vara mot oss

riktade?

Af de tre påfvebullorna n. 301, 302 ooh 317 ar iogen stäld

till osa, och för ingen hade behöfts mera in ett kort omnåmnande

på Tederbörligt ställe i noterna.

Å 8. 186 ff. aflrycker utgifvaren in extenso på sida de
ömsesidiga klagomålen mellan k. Magnus -och Hansan. Om deras

\igt för kännedomen af våra förbindelser med hansestäderna kan ej

något tvifvel råda, men ett ganska starkt om behutligbeten af deras

aftryckande i sammanhang med den stilleståndstraktat som när-

mast följde. En blott hänvisning till det ställe i l)ij)lomatarium

Suecanum, der de finnas tryckta (jämle angifvande af, att dc der

förts på offttt år), hade Tarit allt som behofks. Här år grånaen

tjdlig och likaså faian af att dfferskrida den. I ett föregående dy-

likt fall (å 8. 15) har oek utgifraren riktigt nöjt sig med en blott

hånfisning till det ställe, der klagomålen finnas tiyekta.

Allt hvad som i n. 304 ooh ilerestädes senare anfores om att

Padis kloster i Estland (hti patronatsrätt till Borgå kyrka liör i vår

tanke ej till arbetet. Urkunderna äro af privaträttslig natur och

hafva ej heller haft någon inverkan på våra internationela förbindelser.

Ingen lärer väl kunna räkna n. 332 eller k. Magni bref af d.

22 No v. 1357, hvarigenom han afstår en del af Sverige till sin son
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Erik tiU våra traktator med fråmmanda makter. Utg. betonar, att

dea ftr en nödig lank mellan traktaten i Jönköping d. 28 April s.

år (n. 827) oeh följande handlingar, som han ansett sig böra intaga.

Ingenting kan båttre visa, hvarthän man under gängen af ett arbete

kan komma genom att hafVa begått ett vigtigt misstag nd sjelfva

grundläg:gninGren. Det Hr noo; sant, att den sammanblandning af

inre och yttre strider, som vid denua tid egde rum, gör det för ut-

pfvaren nödvändigt att redogöra för våra inre förhållanden, för att

förklara åtskilliga utländska traktater, men deraf liirer väl ej följa,

att våra inre lordrag behöfva in extenso aftryckas, och än mindre

att de insåttas i nnmmerfoljden af våra ntlindska traktater. I vår

tanke böra hvarken dessa bågge braf, ej heller, och det af skil,

som säga sig sjelfva, K. Eriks upprorsproldamation af 1866, K.
Mairni riksdagskallelse af d. 29 Augusti 1359 och hans offentligra

bref af d. 18 Nov. s. år om biläggandet af den inbördes striden

till de handlingar, som in<r^ i arbetete plan. Huru mycket utrymme,
som åt (lem bort i koiiimentarierna skänkas, beror af den betydelse

man anser dem ei^a tor våra yttre förbindelser och af den omfatt-

ning man anser sig hafva rätt och råd att gifvu åt den kritiska

apparaten. Men med tanken fåst på unionstidens likartade förveck-

lingar tro vi, att det vore vftl, om utgifvaren redan nn ville taga

uttryeket »Bverges traktator med fråmmande magtei» i deas rigtiga

oeh egentliga betydelse.

Så stora v&nner vi för öfrigt äro af full frihet för den hi-

storiska forskningen att välja medlen för vinnande af sitt mål

och så mycket nytt än utgifvaren bragt i dagen rörande vår medel-

tids historia, måste vi dock erinra afven här om nödvändigheten af

att en viss begränsning iakttagas. Ett för mycket kan stundom vara

lika olämpligt, som ett för litet, och de historiska exkurserua kunua

i ett dylikt arbete som ntgifvarens ej bafva sig sjelfva som mål,

utan måsto vara bihang till traktotema, d. v. s. i dem bafva sitt

berättigande oeh till dem vara en nödig förklaring. På samma gång
vi derför äro tacksamma för en utredning af historiskt vissa fördrag,

hviikas urkunder gått förlorade, tro vi, att det är en veridig öfver-

loppsgerning, när utgifvaren skänker oss en 7 sidor lång exkurs om
ett af honom antaget fredsslut med Ryssland år 1351, om h vilket

han dock sjelf bekänner att »fredsslutet står onekligen på svaga

fötter», och på hvilket ej en rad bort spillas, då hvarken något ur-

kundligt vitnesbörd, ja! ej ens den svagasto antydan i en krönika

föreligger. Och de intressanto, ofta öfrerraskande reanltat, till bvilka

utgifvarens utredning af håndelsema nnder ånn 1869 oeh 1860
förer, hindra ej att vi anse den omfångsrikare oeh mera detaljoad

in för det egentliga ändamålet varit nödigt. Hela den långa noton

8. 292, 293 rörande datoringen af ett bref, som hittills förto på oritt

år, hade väl kininat reduceras till några rader.

En hvar som tagit kännedom om arbetets första del kunde pä
förhand veta, att fortsättningen ej skulle stå efter denna i omsorgs-

full textutgifning och grundliga historiska uudersökuiugar, och att
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derför rlr kännedom om tidebvarfvet skulle riktas med ett ej ringa

antal vigtiga rittolser* och nya medddanden. Bland dessa vilja vi sftr-

•kUdt påpeka redogörelsen för den förlorade fredstraktaten med Byss*

land af 1339, den fina utredningen (s. 175—77) af Sokönströms oeh

Dalins raisstac: rörande den förmenta freden af 1348—50 med samma
makt, af hvilket äfven ryska häfdatecknare hittills låtit missleda sig,

och undersökningen af de så invecklade och ännu delvis dunkla hän-

delserna under aren 1359 och 13G0, der utgifvarens lyckade tolk-

ning af Valdemars uttryck i brcfvet af d. 12 Juli, »»att Gud nu för-

bjelpt honom till hans arfland Skåne igen», särskildt tilltalat oss.

Att uppräkna alla de punkter i vkr historia, som utgifvaren under-

kastat en ny, djupgående oek ofta framgångsrik revision, medgifrer

ej ntTynunet. Om vi deremot nn taga detta i anspråk för några

anmärkningar, sker det ej for att minska utgifvarens förtjenster, utan

derför att vi äro öfvertyi^^ade, att han sjelf sätter saken i första

mmmet. Och en kritik af ett historiskt arbetes detaljer, som i ett

vanligt litterärt organ kanske ej vore på sin plats, torde i en histo-

risk tidskrift vara ej blott en rättighet, utan äfven en skyldighet.

I noten å sid. 2 antjifves d. 21 Juli 1336 såsom k. Magni
kröningsdag efter Stockholms-minoritemas Diarium. Två andra

oeh skilda kållor kafra d. 22 Jnli (Seriptor. rer. Svedc. III. 1. a.

16)t oeh vi vftga förmoda, att en granskning af diariet möjligen

skall visa, att den i senare tid ditsatta anteckningen blifvit af brist

på utrymme insatt på XII Kal. Augusti i stället för XI.

Mot rubriken af n. 244 som innehåller, att k. Valdemar stad-

fäster gr. Johans af llolstein öfverlåtelse till k. Magnus af Skåne,

Blekinfje ra. m., hvilka Valdemar nu afträder till Sveriges krona,

hafva vi att anmärka det olämpliga i att göra till hufvudsak i ru-

briken, hvad som i brefvet är bisak, nämligen ratitikatiouen af for-

pantningen, och deremot i en bisats inskjuta aktstyckets kimpfnnkt

eller den fblla aftridelsen af landskapen. Texten råttf&rdigar ej

heUer ett dylikt förfarande, ty om man nogare aktgifver på den-

samma, ser man snart, att den icke är rätt interpunkterad. Den
långa sats nämligen, som börjar å s. 32 raden 8 med orden Nos
igiUtr ad och snm innehåller sjelfva klämmen i brefvet, slutar först

å nästa sida rad 8 med ordet ahdicando, ehuru utgifvaren, följande

den korrumperade afskriften, satt punkt å s. 32 rad 10 nedifrån

och därigenom tvärt afklippt sjelfva eftersatsen, som nyss börjat

med orden eidem suiaque auccessoribtts. Ser man satsen i dess rätta

skick, finner man, att pantsåttningen år blott ett af de många mo-
tiv, som Valdemar åberopar som gmnd för att nn formligen aftrftda

landakapen.

Ett likartadt fel begår utgifvaren i rubriken till n. 250. Det

kan vara onödigt att närmare redogöra derför, då en blick på hand-

lingen genast visar, hurrt rubrikens fem sista rader böra ändras.

Å sid. 50 och 51 tyckes utgifvaren ej iakttagit, att texten,

sådan den nu är, icke ger njigon mening. Mär är ej stället att in-

låta sig på en detaljerad textkritik. Vi vilja blott anföra vår giss-
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ning, att der bör läsas: »Item si contiDgat . . . nos placita nostra

et promiasa cum fautoribns et amiois predicti domini regis tU [L sei-

Uoet] principe inclyta» . . .

När utgifvnren af n, 276, den fullmakt till underhandling med
Estland, som k. Magnus 1344 utfärdar, känner sig böjd att antaga, det

n. 262 eller fredsslutet med Estland af 1343 rätteligen hör till 1344,

vilja vi erinra om den ej osaunulikn möjligheten att n. 262 är ett

ooneept hörande till en preliminär, men ej fnUförd underhandling af

1348. Ty af n. 257 framgår, att Estl&nningame lofvat aånda un-

derhandlare till Magnus före senhösten 1343. Otk det omtristade

dokumentet (n. 262) kan omöjligen vara afskrift af en original-

traktat. Några fel i detsamma kunna visserligen härröra deraf»

att det möjligen öfversatts frSn en latinsk text, men bristerna

i satsbyggnaden göra antagligt, att denna text varit ett blott

utkast.

Sid. 198 påstår utgifvaren, att »ik. Magni svenska dubbelsigill»

hänger under det exemplar af Lybecks stilleståndsfördrag med ko*

nnngen 1354, som staden uti&rdat. Det miste vål vara miasskiif-

ning för »Lybeeks dubbelsigill».

Det är naturligtvis också ett blott förbiseende, då utgifvaren

A sid 228 låter i k. Eriks proklamation orden »Niclisse Magnusson
Natt och Dagh» passera oanmärkta, ty det säger sig sjelft, att de
kursiverade orden äro en öfver två hundra år yngre glossa.

A sid. 287 och 289 har utgifvaren lemnat olöst den motsägelse,

som ligger deri, att på förra stället säges, att hert. Albrekt seglade

hem till Tyskland frun Ökäue d. 31 Aug. 1360 och pu det senare,

att han d. 20 Sept. befinner sig i Helsingborg.

Å sidan 293 ff. utveeklar utgifvaren sin nya hypotes om att

kriget Ar 1360 mellan Magnus ooh Valdemar blävit samma Ar ge-

nom ett fördrag bilagdt. Bevisningen knnde kanske hafva reduc crats

till mAttUgare proportioner, ty dess stöd äro blott två och dessa

svaga nog. Det ena är uttrycket i Chronicon Sialandia? vid år

1361: »guerra inter Magnum ... et Valdemarum . . . reges ut prius

exorta super multis articulis» . . . der utgifvaren öfversätter »ut prius»

med »på nytt»>. Tolkningen synes oss stödja sig derpä att »ut prius»

skulle anväudts i stället för det riktiga »de novo», meu vi äro böjda

att tro, att kronisten skrifVit »Erai guena . . . , ut prins (se. dizi-

mns) exorta». Oeh dermed bortfaller hela grunden. Det andra
beviset Ar Magni uttryek i brefvet af 15 Aug. 1361, att Valdemar
smed en i hemlighet samlad krigshär utan hans vetskap» angripit

Gotland, hvilket skall betvda att Valdemar förrädiskt och s&ledes i

strid med ett slutet fördrag öfverrumplat ön. Men hvarfor kan ej

Magni uttryck få helt enkelt betyda hvad det tyckes oss säga, näm-
ligen att Valdemars med skicklighet dolda förberedelser till expe-

ditionen mot Gotland fört till öns fall, innan Magnus fatt aning

om angreppet? När Magnus ej kallat anfallet för ett »förräderi»

oeh när den samtidiga intresserade SssUandskrönikan ej har ett ord

om ett fördrag under föregAende Ar, hade utgifvaren kunnat inbe-
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spara något pu den vidiyftif^a utredniugeu af ett fördrag, hvara till-

varo ar af en så problematisk natur.

Mut rubriken af n. 351 vilja vi anmärka, att brefvet icke iune-

klller, att k. Håkaii till grefTame af Holstein pantfönknfrer »Kal*

mar slott, l&n och mynt», ntan att Håkan »lägger myntet i Kalmar
UU flottet oéh Iftnet att äf greframe innekafVas, till dtta den summa,
för hvilken Kalmar och länet voro till dem pantsatta, blefve betaldi^.

Håraf följer tydligen att förpantningen af slottet och länet skett

vid ett foreg-ående tillfälle, och en icke illa underrättad statsskrift

från seklets slut säger att det skedde, då det första aftalet om Hå-

kans förlofning med grefvarnes syster träffades i Sverige (Schptores

rcr. Suecic. 111, 1, s. 193, 194)*.

Till sist vilja vi nämna, att vi icke anse den omtvistade frä-

gan, honiTida traktaterna n. 350—53 mellan Magnus och Valde-

mar höra till 1341, såsom ntgifraren söker styrka, eller till 1843,

Tara med några åhörande bcTis löst till förmån för det förra an-

tagandet. Det stöter oss genast for hofnidet att riddar Fredrik v.

Lochen uppträder i n. 2öO på Valdemars sida, ty enligt två full>

koniUgt H;kilda källor (I)etinars Chronik och Chronicon Joh:s Vito-

durani) uppträder han Cör^t år 1342 i Danmark. Vidare kunna vi ej

finna att Munchs befogade anmärkning — att brefvet bör höra till

1342, efter grefve Johan af Holstein deri uppträder på k. Magni
sida, hvilket såsom den samtidige Detmar i sin skildring af striden

barittar, fötst skedde efter pingsten år 1343 — vederUgges af nt-

gilVarens påstående att blott greframe Henrik och Nicolaus af Hol-

stein, ej Johan, nämnas såsom de, hvilka jämte k. Magni rådsherrar

skola i Vordingborg underhandla med Valdemar. Ty ntgifvaren

tyckes förbise, att brefvet några rader längre ned uttryckligen upp-

räknar som Magni bundsförvandter grefvariie Johan, Henrik, Nico-

laus och Gerard, hvaraf man väl torde vara berättigad att sluta, att

i (le foregående raderna, på hvilka ensamt utgifvaren haft sina ögon

faätade, Johans namn utfallit, hvilket så mycket lättare kunuat ske,

som afskriften begagnat blott initialema till deras namn och skrif-

?H »comitibos Holsatim H. et N.». Och i brefret n. 351 står

Johan nttryckligen vid sidan af Henrik och Nikolaus såsom en k.

Magni anhängare. Vidare haffa vi svårt att tro, att en fred sknlle slu-

tits 1341 och derpå brutits genom det ånyo uppblossande kriget» ntan

att den samtidige Detmar, som har så mycket att förtälja om det

senare, äfven skulle med ätnnnstone ett ord oninärat den förra.

Han berättar också tvärtom, att det stillestånd, som om hösten 1341

slöts under grefve Johans bemedling, utgick först vid pingsten 1342,

hvarefter kriget ånyo utbröt och grefve Johau lemnade sin medlar»

sttUning. Af dessa skil kinna vi oss snarare böjda att i likhet

mod Muttch föra handlingame till år 1343, då kriget Te^igen af-

stannade.

Claea Annerstedt,
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Berättelser ur Frilierre Carl Otto Palinstiemas lefhad
(1790—1878) af Carl Fredrik Falmstierna. 218 ss. 8. Stock-
holm. V. A. Norstedt & Söner, 1880. Pr. 3,2 :>.

Skildringar ur det ofltentllga lifvet af 01 Im. Fåhrwus. 335
SS. 8. Stockholm. P. A. Norstedt é, Söner, 1880. Pr. 4,5 o.

Det sista årtiondet af koonng Carl XIV Johans tid och hela

konang Oicar I:a regering bilda tillsammaDa ett aynneiiigaa nirkligt

akede i Sveriges politiska atveckliogahistoria. Anno har detta ioln

kunnat blifva af häfdateokniogen Yetenakapligt behandladt; det har

hittUls legat och ligger till en del ännu vår tid för nära för att

kunna med full oväld bedömas. Dyrbara bidrag till belysande af

de raångartade företeelserna inom det oftYiitliga lifvet under detta

för våra dagars oöentliga män i hög grad lärorika tidskifte erbjuda

de Berättelser och Skildringar, som äro foremål för denna anmälan.

Memoirlitteraturen är väl i allmänhet såsom historisk källa af

tvetydigt värde, hvarför den ock i regeln bör med stor varsamhet

anlitas. Men ofvannSmnda skrifter iro lysande andantag. De hir-

röra båda från min, som sjdfve mksamt deltagit i statena ^igti*

gaste angelägenheter, som genom sin stftllning varit i tillfälle att

väl lära känna hvad vigttgt timat oeh som (och detta gäller i lika

grad oro båda) genoro sin under en lång lefnad ådagalagda karak-

ter äro höjde öfver allt tvifvel att hafva velat meddela annat än

hvad de vetat vara sannt. Visserligen äro berättelserna ur Friherre

Carl Otto Palmstiernas lefnad icke af honom sjelf öfverlemnade åt

offentligheten; men de äro mud synbar pietet utgifne af hans son,

hvilken ofta — och i de vigtigaste hil — ordagrannt meddelat
anteckningarna så sonv författaren sjelf nedskrifvit dem, oeh intrycket

af deras läsning lemnar intet mm för tvifvel om nppgiftemas ftiUa

trovärdighet, i^en om i ett eller annat obetydligt fall något minnesfel

skalle kunna upptäckas. Samtidigt deltagande i det offentliga lifvet

hafva Carl Otto Palrastierna och Olof Immanuel Fåhricus till någon del

belyst samma företeelser. 1 de fall der detta eger rum öfverensstämma

deras uppgifter i allt väsendtligt, och när en skiljaktighet förekommer,

är denna ej större än att den väl kan förklaras utan men för uågoo
deras trovärdighet.

Nir konnng Carl Johan uppsteg på den svenska tronen, till

hvilken han genom en niatan anderbar hftndebemas fogning blifnt

kallad, omfattades han med samma stora hangifveahet, samma lif-

liga sympati, som han genom sina öfverlägsna egenskaper redan vid

sitt första uppträdande i sitt nya fädernesland lyckats vinna. Bikets

inre tillstånd var väl icke blomstrande, men den återstälda och sorg-

fälligt bevarade freden hade redau börjat öfva sitt helsosamma in-

flytande att bota de refvor. som krigen och föregående tiders miss-

grepp gjort i det allmänna välståndet. Förhållandet mellan regering
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och riksdag var ännu godt, och inga hotande mola syntes förmörka

atsigterua for framtiden. Detta lyckliga sakförb&llande blef emeller-

tid icke af ynnerligoii lång varaktighet. Ea ator fSrfiadring i den
allmiiiiia meningeii beroddea i Igrathet och otracUadea ttag för eteg.

Onmakniiigan af fagaringaiia attminiia »yatem ooh aarakilda mått och
steg tillväxte vid hvarje riksdag i omfåDg och äfven i akirpa. Sam*
tidigt utvecklade dan pariodiska pressen en allt större arksanihet

och den del deraf, som intog en fiendtlig ställning mot regeringen,

blef genom att hänsynslöst angripa henne på de punkter, som voro

mest sårbara, ytterst besvärlig, ja till och med farlig. Val egde

regeringen till sitt förfogande ett fruktausvärdt vapen i indragnings-

makUn, hvilken ock under en viss period med stort eftertryck an-

vladea. Brforanhetan visade doek att detta var ett vanskligt för*

svarsmedel, mer tjenande att förbittra in att förbättra, och som blef

mindre fmktanavirdt, jn mer det anlitades. Man knnde vara benft-

gen att i detta märkliga förhållande varaeblifva en skymt af nemesis

divina. Indragningsmakten vanns, såsom väl är bekant, vid 1812
års riksdag genom en kränkning af grundlagens helgd. Det är för-

klarligt att önskan att linua medel mot tryckfrihetens missbruk var

stor, särdeles under dåvarande vådliga tidsomstäudigheter, men det

är icke derfore ursäktligt att man åsidosatte laga former. Regering

och riksdag gjorde sig härvid båda skyldiga till kränkning af grund-

lagena majestit. Största aknlden hvilar dock på regeringen, som
föreslog och genomdref gmndlagaförändringen, ntan att enligt rege-

ringsformens föreskrift låta förslaget hvila till följande riksdaga af-

gorande. Den skarpa atrid, aom pressen förde mot regeringen och

hvilken under det skede, då indragningsmakten ofta användes, urartade

till hänsynslös tiendtlighet, började redan tidigt taga en mot grund-

lagens både bokstaf och anda stridande rigtning. Klandret mot
misshagliga regeringsåtgärder riglades icke uteslutande eller ens före-

trädesvis mot konungens rudgifvare, utan syftade ut konungen per-

sonligen, om an det skelande tadlet stundom insveptes i ett om-
•hdye af hycklande beröm. Det kan synas förvånande att konung
Carl Johan, hvilken, efter en så sillsynt glänsande bana såsom här-

förare, i sitt nya foatorland redan frän begynnelsen vann ett varmt

erkännande och en utomordentlig hyllning, med tiden, sedan han åt

Sverige återeröfrat ett högt anseende och grandlagt ett af de flesta

med bifall omfattadt nytt politiskt system, som medfört Sveriges

och Norges förening under en gemensam konung, blef föremål för

kalbinuighet och misskännande. Visserligen är folkgunsten i sig

sjelf ett Ilyktigt fantom, lättare att vinna äu att qvarhålla, men att

den allmänna meningen kunde nnder loppet af några år omstämmaa
fiån jnUaade hänförelse till köld ooh afvoghet, aknBe i sjelfva verket

vam avårt att förklara, om man ej erinrade sig ett egendomligt för-

hållande, som i detta afseende varit af afgömnde vigt. Konnng
Carl Johan lärde sig aldrig bruka sitt folks tungomål. Härigenom
blef han under sin långa och på det hela lyckliga nch välgörande

regering för sitt folk mera främmande, än med ömsesidig förmån
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var förenligt. Detta bidrog ock att han vid sitt val af rådgifvare

var hiiDvisad till en trängre krets än öuskligt varit, liksom det ock

i icke ringft mån fönvårade ridgiframes itiUning och himmade
åtnM i grundlagen afooddt inflytande. Ingen liier neka att k. Oiri

Johan egde ntmftrkta regentegenskaper, det år ook omisskåanellgt

att han var fullt medveten af sina pligter såsom lagbunden kouung

likasom af sina rättigheter såaom sådan. Den som med oväld gran*

skar företeelserna under hans res:erin^ kan hvarken tveka ora konun-

gens förnia<ra eller vilja att uppfylla sitt konun^slig^a kall; deremot

kan ett tvifvel vara berättigadt, huruvida han alltid egde vid sin

sida rådgifvare med tillräcklig förmåga att uppfylla bvad dem alag.

Om så varit förhållandet, hade åtskilliga bet&nkliga företeelser, som

nn möta oss och som blefvo föremål för samtidens bittra kliwder,

svårligen kunnat ega mm. Det synes, för att väljs ett exempel,

ara alldeles visst, att om konungens rådgifvare förstått och formitt

fullgöra sin pligt, det icke kunnat hända, som verkligen inträffade

vid den bekanta riksrättsfrågan år 1818, nämligen att sedan riks-

rättens fleste ledamöter fällt och två af dem derefter blifvit bragtc

på andra tankar, så att de vid domens justering återkallade sina

förra vota och frikände, en af dessa icke långt derefter utmärktes

med adlig värdighet. Man kan utan synnerlig fara att säga for

mycket våga påstå att en dylik åtgärd icke kunnat ega rum efter

den föråndring rådgifVarepersonalen under år 1840 underg:iek. Miss*

grepp af liknande art bearbetades med förkärlek af dem. som ville

klandra, och verkan deraf på allmänna meningen blef utomordent-

ligt stor. Då vid slutet af 18dO-talet man började tanka på den

snart förestående riksdagen, inså? mången upprigtig vän till konung

och fädernesland att förtroendet till regeringen var rubbadt och att

den allmänna stämningen kunde medföra vådor. Att ställningen

näst före 1840 års riksdag var ganska kritisk, ådagalägges klart

deraf, att en man så allvarlig, så på en gång konungsk och foster-

landsälskande som Friherre Palmstieffna ansåg sig, ehuru innehafVare

af ett förtroendeämbete — han var landshöfding i Östergötland —
böra våga ett försök att upplysa konungen om att något måste

göras för att afböja hotande oxider. Han beslöt att begagna till-

sist, då konungen på återresan från Norge sommaren 1839 tog

vägen genom Östergötland. Monarken var likväl då trött af resans

mödor och syntes obeslutsam och nedstämd, hvarföre Palmstiema

icke ansåg ändamålsenligt eller ens möjligt att med honom sjelf

åvägabringa ett samtal i så allvarsamt ämne, utan vände sig i stället

tiU Grefve Brahe. För denne, konungens hangifne förtroendeman,

yppade Palmstiema sin åsigt om tidens kraf odi sade honom utan

omsvep, att nationens förtroende till regeringen vore rubbadt. »För

att återfå detsamma», sade han, »måste lämpliga åtgärder vidtaget

genast, derfömtan skall regeringen ieke förmå leda ärendenas gång,

utan dessa komma att leda regeringen och förmodligen föra till

kriser under föga fordelaktiga omständigheter. Konungen sätter

måhända icke tro till detta påstående, efter att hafva genomrest
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eii stor del af landet, öfverallt hyllad med ohycklad hänförelse och

allmän åtrå att visa honom den mest hjertliga tillgifvenhet. Må
man likväl ej btdraga sig af dstn verkligt sannt ktoaloutgjuteliar.

Folket ilskur koBungen öch dneker intet bellie ån att understödja

regeringen, men det fordrar ilVen till gengäld* att hon frimjar desa

intreaaen, att bon förblifver rättvia och opartiak och att hon förmår

att genom egen vi^t liålla sig qvar i en tagen rigtninrr och i ett

system, som ansetts tjeniiert. Man har förmärkt eller, livilket kom-

mer på ett ut, trott sig märka, att rei^erinjreti förlorat marken; raau

hnr börjat betvifla dess rättvisa och man vill ej uttala sig öfver dess

opartiskhet. Nationen är i spänd väntan pa livad konungen skall

foretaga; vågskulens jämnvigt är rubbad, och om konungen icke

g&r något för att få den att Inta åt sin sida, ir det att ftnkta det

den faller åt andra aidan, om nimligen inom rikadagen komma att

visa aig mån nog akarpaianiga och nog ?erkaamma aH draga fördel

af det förlorade ögODblicket. Om regeringen en gäng fått utseen-

det emot sig och misstankar hunnit förpfta folkets tankea&tt oeb

känslor, så fordras en hel lifstid och dertill lysande handlingar eller

bragder för att åt regeringen återvinna det gamla inflytandet och

att åt lagarne atergifva deras forna kraft, åt sinnena det förlorade

lugnet. Nuvarande ögonblicket är gynsamt för väl beräknade åt-

gärders vidtagande öppet och frimodigt. Låter man ögonblicket

fly atan att deraf begagna sig, så spelar man ett högt spel, hvara

följder knnna komma att länge kännaa». Orefve Brahe inaåg riaser^

ligen omatändigbeternas aUvar, men aade aig ieke tro att de före-

slagna åtgirdeme kunde vara att förvänta före riksdagens början.

Det gynsamma ögonblicket blef alltså obegagnadt. Ledningen af

riksdagen gled ur regeringens händer. Också blef följden snart syn-

bar i de, dittills oerhörda motgångar, som drabbade regeringen un-

der riksdagens lopp.

Ållvarsarama förberedelser till denna med mer än vanligt in-

treeae motaedda rikadag voro i förväg träffade, mindre af regeringen,

än af åtakilliga mer och mindre betydande män, aåaom f. d. atata-

rådet Friherre af Nordin oeb Orefte G. H. Ankaravärd m. fl. bvilka

önskade en ändring i regeringssyatemet oeb af regeringaperaonalen,

icke blott i afaeende på rådgif?ame. Bet var nämligen ingen hem-
lighet att oppositionens angrepp mot regeringen, ehuru närraaat

rigtadt mot Statsrådet, tillika — såsom Herr FAhra;u« yttrar —
Mmedelbart syftade till det högre mål, att den aldriere konung^en af

kän8li^;het fÖr anmärkninorarna skulle blifva benägen att öfvt-riäta

riksstyrelsen till den populäre tronföljaren». i)etta mål hade visser-

ligen föga utsigt att knnna emåa, men redan den bekantvordna af-

aigten var i hög grad egnad att åatadkomma oro. En konung af

Carl Jobana karakter kunde ieke akrämmaa, men väl retaa. Detta

blef ock händelsen oeb bidrog icke litet att hämmande inverka på
regeringsärenden as lugna fortgån^; och att betydligt föravåra äfven

de dugligaste rådgifvarea konatitutionela verkaamhet.

m$L néåkrtft mu v
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Biksdagen sammanträdde i Januari 1840. Friherrt Carl Otto
Palmatieriift nimndw till Laadtmankalk. Ärkaliiakopon C. P. af
Wingård w Pretteståndett ajelfakriftie talman. BageringeD beitk-

nada att tltom tiUforene understödjas af de två främra atånden.

Deremot lemnade erfarenheten från föragående riksdag intet rum fdr

förhoppning att flertalet af Borgare- och Bondeståndens ledamöter

»kulle visa sig regeringsvänligt. Desto ansrelägnare var att »jndcr

sådana oinstandigheter tinna lämpliga talmän for dessa stånd. Det
lyckades törst efter många och hekymraersamnia underhandlingar att

någorlunda vinna detta mål. liandelsborgmästaren i Stockholm Gustaf

Hdm blaf Borgarattåndeta talman och Anders Erilmon firia Carl-

•koga mottog talmantbafattningen i Bondattåadat. Sakratararana

bafattning t littnimnda stånd hada af gammalt ansatts vida mer
maktpåliggande än talmannens. Den utnimning af sekraterare» som
nu på Grefvé Rosenblads förslag egde rum, hade inga gynsamma
följder. Den utsotlde sekreteraren. Protokollssekreteraren Heurlin

var, ehurn eljest skicklig, icke länipliir för den platsen. Också ^töttp

han sig snart metl ståndet och begärde sjeif sitt afsked. Han efter-

träddes af Lagmannen C. (i. ( assel, en lugn och allvarlig man utan

åtrå efter politiskt inflytande. Den gamla konsten att efter behag
leda Bondeståndet var förlorad och kunde ej vidara komma till ba-

dars. Biksdagaas blifvanda skaplynne gaf sig ttUkinna redan innan
det egentliga riksdagsarbetat kommit i gång. Ben s. k. koalitionen

hade just vid riksdagens början en glänsande framgång, enär den

segrade vid bänkmans- och elektorsvalen hos Kidderskapet och Adeln,

och derigenom bestämde ntskottstilUiittningen i detta stånd. Oppo-
sitionens Öfvervigt hos Borgare och Bönder var alldeles afgjord. DA
i följd deraf de vigtigaste utskotten — Konstitutions- och Stats-ut-

skotten, det förstnämnda under Grefve Ankarsvärds ordförandeskap
— komme att arbeta i en mot regeringen flendtlig rigtning, iiisågo

åfven de flesta af konnngens rådgifVaia att regeringen förlorat mar-
ken och de skyndade den ene efter den andra att anmftla aig vara

benägna att afgå for att ej trotsa den storm, som nn ej mara knnde
nfvändas. Afven konungen sjelf blef öfvcrtygad att någon förändring

i rådgifvarepersonalen borde göras dels för att i någon mån gå all-

männa tänkesättet till mötes dels för att erhålla några radgifvare

med större förmåga än de gamla att verka pa riksdagens ledamöter.

Konseljen;* främste man Justitiestatsraiuistern (yrefve Rosenblad

var ej bland dem, som ville undfly stormen. Han egde, säsora Hr
Påhneus träfi'aude anmärker, »vid nära 82 års ålder och efter nära

ett hälft århundrades deltagande i regeringsärendena» de giltigaste

anspråk att komma i ro. Sjelf fsnn han doek ieke hvilan vara ett

behof, men konungen dnakade att rädda honom fHln skymfen af ett

^ flertal svarta kulor, som sades med visshet vara honom af opinions-

nämnden tillämnadt, och till konungens önskningar lyssnade han

gerna». Den H Februari erh()ll han på begäran afsked. I>et var

mödosamt noi^ att fa fle lediga och ledigblifvande platserna vid

konungens rådsburd val besatta. Det skedde också ej i ett sam-
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inanhang utan smfiningoin. Många önskade en omfattande för-

ändring så att konseljen blefve helgjuten, men detta var lån<^H ifrån

att ingå i konnngeos »fiigter. »Han önskade vIl att van omgifvan

af dugliga rldgif?are, men ajelf ville han styra och göra för

alla kunnigt att konseljen ieke vore hans mistare.» Detta Palm-
stiemas omdöme öfvefensstämmer fullkomligt med hvad KfthrsBUS i

samma afseende meddelar. Mycket märkliga iro de opplysning^ar

som båda dessa statsmän hvar för sig framläprgn om dessa politiska

forveck ii 11 s:ar. som i sammanhållit med förandringarne inom stats-

rådet förefollo under deras ögon och hvaraf de sjelfve nära berördes.

Till Justitieatatsrainister i (Jrefve Roseublads ställe hade man först

tänkt på Friherre Nordenfalk» men då han icke infann sig vid riks-

dagen, ansågs han alltför kallsinnig. Sedan därefter t d. Juatitie-

kanslern Orefre H. O. Wacbtmeister verkligen blifvit utnämnd, men
afsagt sig förtroendet, tilUrågades — berittaT Palmatiema — flere

personer. »Baron Stiemeld, som efter Rosenblads a%ång var frim-

ste mannen inom konseljett och nu besluten att der qvarstadna samt

ansedd för att vara den, under hvilkens fana konseljen skulle full-

hildas, tillfråfirade skriftligen Baron Nordenfalk, om icke han ville

emottaga det ledi<ra .lustitiestatsministerämbetet. Men under tiden

hade Trrefve Brahe i samma ändHroål vändt sig med mundtlig för-

frågan till Grefve Arvid Posse, som deröfver visade sig så mycket

mera tillfMsatild, som bana åmbetsmannaanseende för tillfallet led

af det innu ej slutdömda tullbalansmålet, och till Baron Stiemelds

stom öfverraskning hlef Posse äfven den 28 Mars utnimnd till Jn-

stitiestatsministef i en konselj af hastigt sammankallade och civilt

klädde ledamöter.» I samma konselj utnämndes jämväl till statsråd

Generalen Friherre B. Oederström och Tulldistriktsrhefeu O. I. Fåh-

rpeus, den senare enligt nllas tillstyrkan, såsom Palmstienia särskildt

upplyser. I)et kunde emellertid ej stanna vid endast denna förändring.

FrAn föregående riksdag h vilade ett gruudlagsändringsförslag åsyf-

tande statsorganisationens ombildande till departemental indelning

sålunda att sju af statsrådets tio ledamöter skulle vara ehefer och

föredragande hvar för sitt departement och tre vara blott konsults-

tiva rådgifvare. Detta grundlagsförslag var redan i Februari af

alla fyra stånden antaget. Konungen hyste väl åtskilliga betänklig-

heter, men sedan det lyckats kronprinsen att öfvervinna dessa, offent-

liggjordes genom nådigt bref till Rikets Ständer rlen 17 Mars at

Kongl. Maj.t hade för afsigt att sanktionera förslniret. Innan sank

tionen meddelades, borde doek konseljeii.s blifvande sammansättning

vara förberedd. Detta vållade nu nya svårigheter. 1 Hr Fåhra-i

skildringar erinras med afseende härpå, hurusom det vid ministére-

bildningar stundom ftr ett oundvikligt kraf att göra offer åt om-
stindiglieferna. Ingen misskände vigten deraf att styrelsen egde

hos nationen ett fast moraliskt stod» som endast tillit till rådsper-

sonalen kunde förläna. »£n helgjuten ministére i progressiv anda

kunde icke undgå att mötas med misstroende af de tvenne riksstånd,

hvilkas majoriteter allt tillförene varit atadigt konservativa. Till
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dessas botrygffande att måtta i reformerande styrelaeåtftftrder akuUe

blifva iakttagen var det derföre af nöden att i ministtoen inrymma

lämpliga målsmän för desu majoriteter, hvilka bvar inom sitt stånd

kunde piiräkna allmännare förtroende. Sä väl från denna synpunkt

som med afscende å qvalitikationerna i öfrip^t ansagos dåvarande

Landtraarskalktii. I^andsliöfdiugen Frih. C. O. Palrastierna och Bi-

skopen C. J. HeurJiu, hvilken förut efter förordnande innehade statfi-

sekreterareportföljen för ecklesiastikärendena, vtra aituatioilftiia miiL»

I Palmstiernaa ber&ttelaer iorekomaier i samma imne (oljande an*

teckning: »Jemte Baron Stiemeld framstod Qref?e Poaae aliom

den nnder hvilkena ledning nybildningen borde försiggå och kos

honom egde aammantridena rum med de personer, som ifrågasattes

att inträda i det nya statsrådet, förutom H. E. Stierneid, Baron
^

Cederström och Herr FAhrnpus, hvilka ansAgos dertill sjelfskrifne;

de båda sistnämnde såsom nyligen och oklandradt utnämnde, samt

Baron Ötiernelc^ som uppfostrad i England och 1. d. Minister i

London förmodades vara koustilutiouelt sinnad pä engelskt vis. Ba-

ron Lagerbielke, statsråd endaat aedan kort tid, ansågs van beböflig

aåaom enda sjöman inom statsrådet Med Palmstiema talades on
emottagnndet af civil* eller finansdepartementet nu, samt frmmdelei

p& hösten, efter riksdagens då förmodade slut, af landtförsvais-

departementet. Han lofvade äfven emottaga finansdepartementet, cm

Biskop Ileurlin blefve chef för eeklesiastikdepartemeiitet och de tre

återstående platserna besattes med Raron Nordeiiialk, Herr Ihre

och en kunnig jnrist. Härmed var konungen nöjd, men Grefve

Posse ville ingalunda se Heurlin i statsrådet saint gjorde mänga

invändningar deremot; och då saken snart blef kunnig och tidnin-

game förklarade det vara grundlagsvidrigt, att en prestman inne>

hade ett atatarådsämbete, så blefvo några af de öfriga sjelfskrifna

statsrådsledamötema tvehågsne och Heurlin sjelf slutligen så miss-

lynt att han nekade att inträda. Baron Nordenfalk, som väntat vir

förut att i)lirva anmodad om statsroinisterämbetet, blef under saai*

manträflena kall och tvär samt slutade med att under åtskilliga före-

vändningar gilva konungen ett nekande svar. Hir ett ars tid åtmin-

stone. Dä skref l'almstierna, med konun^M-iis hjertiiga sanit\eke

och anmodan, till den i alla afseenden utmärkt högaktade l^agman-

nen Calierholm för att fiirmå honom att taga plats inom statsrådet;

men äfven han vägrade.

När utsigtema sålunda började mörkna för en dräglig uppsätt-

ning af statsrådspersonalen, blef äfven Palmatierna sinnad att draga

sig undan, nu n i känsla af den för handen varande förlägenheten liit

han dock (>fvertala sig att vidblifva det vilkorligt gifna löftet» så

vida grefve De Geer eraottoge landtmarskalksstafven.»

Den af konungen utlofvade sanktionen meddelades på rikssalen

den K) Maj 1840. Konselj för att göra statsrådet fulltaligt var

bestämd att omedelbart derefter ega rum. Den pä sätt ofvan är

omförmäidt förberedda personalregleringen syntes böra lända regeringen

till styrka dels derigenom att två offentliga män af stor duglighet
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orh stort inflytande såhmda förvarfvadea at statsrSdet. dels derigenora

att grefve De Geer såsom landtinarskalk skulle med sitt anseende

och inflytande hlifva rejjerintreii ett stöd hos riksdagen. Denna
beräkning gjurdeä emellertid plotaligen om intet. 1 sista stunden,

på aftonen f5re den tUlimnade utnåmiiiiigtdagen, drog sig Heurlin

tillbaka. Grafre De Oeer gjorde till vilkor för aitt mottagande af

laDdtmarakalkabefattningeii att rikadagen ej aknlle blifva opplöat förr

in. de angelägnasto ärendena blifvit afgjorda. Xär orobytet skulle

forverkligas, hade Konungen funnit det otillbörligt att binda sig vid

ett sådant vilkor och förklarade i följd deraf att ombyte af Landt-

marskalk ej skulle ej^a rum, vid luilket förhållande frågan om Palm-

stiernas intrade i statsrådet koriime att förfalla. Detta meddelades

honom först samma dag han, enligt hvad förut var aftaladt, skohit

till stataråd utnämnas. Af konseljens gamla ledamöter erhöUu Fri-

herre 6. P. Åkerhielm och Orefve C. 6. HIrd afaked oeh Friherre

D. von Sehttlzenheim blef preaident i Bergskollegium. Till stataråd

utnämndes tillf. Hofkanalem A. E. Ihre och landahSfdingen J. af

Wingård, af hvilka den förre blef chef for ecklesiastikdepartementet,

den aenare nödgades att mot sin önskan tillsvidare mottaga förord-

nande att ffjrestå finansdepartementet. Tre platser i statsrådet for-

blefvo ännu obesatta, af hvilka under den närmaste tiden en blef

tillsatt på det sätt att Häradshöfdingen C. P. Törnebladh (den 20
Juni) blef konsultativt statsråd.

Den sålunda icke ens fulltaliga konseljen hade efter dessa

ovintiide förvecklingar att kampa mot aå utomordentiiga svårigheter,

att det visserligen må erkännas, att de min som pligttroget nthiirdade

under fortsatta vidrigheter gjorde sig af födemeslandet väl fbrtjenta.

Riksdagsoppositidnens stämning mot regeringen blef oaktadt den

timade förändringen i rådspersonalen ingalunda försonlig, utan fieudt-

ligheteii fortfor oförminskad. Väl förlorade koalitionen alltmer sitt

fotfäste hos Ridderskapet orh Adeln, men fick i stället i Horgare-

och Bonde-stånden medkfimpar, som öfverträffade sina adeliga vapen-

bröder, om icke i skicklighet, åtminstone i hejdlös bitterhet och

skoningslös skärpa. Bedan i Juli 1840, då de första omröstningarne

i föratftrkt atatsntskott gingo regeringen emot, begärde de båda stats-

miniatmme, Orefve Posse och Priherre Stierneld, afsked. Nftmnda
omröstningar voro vil jämförelsevis af måttiig vigt, men de båda

statsmännen förutaågo utan tvifvel att dessa motgångar skulle följas

af flere och svårare. Om de med sitt tagna steg velat, såsom Fri-

herre Palmstierna antager, gifva en lexa sä väl åt Konungen for

hans bristande förtroenide och tillmötesi^ående, som åt de liberale

för deras oraiittliga anspråk, så blef dock denna lexa utan verkan.

Följden af deras afgåug blef ingen annan än ytterligare förlagenhet

för regeringen att iyila deras platser. Omsider blef Törnebladh

ntnänind tUl Jnatitiestataminister och Ihre eftertridde Stiemeld

såsom Stataminister för utrikes åiendena. Begeringens stftllning

till riksdagen förblef alltjftmnt pinsam. I September 1840 voro

icke mindre in trettiofem atttsregleringafrågor hånviaade till af-
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görande ^enom omröstumg i förstärkt statsutakott i följd derat alt

två sUnd stannat emot två. Vigtigast bland dessa voro frågorna

om anslagen till minuterataten och till extn ntgifter. Dem liksom

de öfHga afgjordea i enlighet med Borgaret och Boodeatåndeta be-

slut. Med deaaa två analagsfrågor sammanhängde den beryktade

frågan om Kabincttsknsaaaa akuld.> Denna fråga, som behandlades

mer lidelsefullt än någon annan och med foga dold afsigt att dermed

träffa Konungen pt rsoiilisren, afpjordes i samma rigtning som de

andra: anslag vägradfs att betala Kabinettskassans skuld, för hvilken

Konungen gatt i personlig borir'"!!. Om, säger Hr Fahr;eus, riks-

dagsoppositionens tillvägagående i denua gra un laga sak, såsom det

nog oförbehållsamt utspriddes, åsyftade att framkalla abdil^atiou, så

vitnade det om fullkomlig obekantakap med skaplyuaet hos den

höga personlighet, som det gftlde, eller att man icke beriknat stt

stöta pä en klippa. Carl Johan, ännu i besittning af sin falla sjlls-

kraft, kunde icke svika sitt konungsliga kalls besvurna pligter. För

att rädda statens kredit föredrog han att betala Kabinettskassaas

skuld ined egna medel.»

Anda intill den långvariga riksdagens sista dag fortsattes striderna

med yttersta liattigliet. Också slutades denna riksdag (den l*i Juni

1842) utan förlikning och utan sammanjämkning at asigterna. Efter

rikadagens slnt lagnades småningom lidelserna oeh den upparbetade

bitterheten minskades, och n&r Konungen den 8 Mars 1844 gick ur

tiden, var stämningen blidare. Hans stora egenskaper och hans stora

förtjänster vnnno inom kort allt större erkännande.

Bude Fähr<TUs och Palmstierna vidröra den ömtåliga frågan om
förhållandet mellan den gamle Konungen och hans son. Ingendera

förnekar att detta under 1840 Ars riksdag, i synnerhet då planerna

att framkalla abdikationeu börjat framskymta, var kyligt. Men Palm-

stierna säger uttryckligt att, detta oaktadt, Konungen aldrig hördes

lyssna till den föreställningen att Kronprinsen umgicks med planer

att åatadkomma en tronafsägelse och att aldrig någonsin ett ord

förekom, som knhde gifva anledning till den förmodan, att Konungen
ansåg honom medvetande om koaUtionetts planer. Fåhraens vitoar

för sin del att, om en misstanke derom hos Konungen funnita, i alla

händelser den, mot hvilken den skulle vara rigtad, var alltför finkåDS-

1ig och alltför ömsint son för att ieke genom det fullaste mått af

undseende förekomma, att något deraf förauledt miashag kunde röja

sig i det offentliga.

När Kouung Osoar 1 efter sin faders död tog tronen i arf, var

en förändring i regeringssystemet af alla väntad och af många, ja

säkert af de flesta, önskad. Bedan i Maj 1844 blef systemföränd-

ringen så att säga offentligen kungjord : de af rådgifvame, som voio

de konservativa åsigternaa målsmän, aflägsnadea och blefvo ersatta

med män, som hyllade a. k. liberala åsigter. Härmed började i

ajelfva verket ett nytt utvecklingsskede, rikt på skiftande företeelser

af st'ort politiskt intresse, hlanri hvilka hvarken riksdagsstrider eller

rådgifvareombyten saknades. Deasa händelser, hvilka icke så fä af
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den nn lefVtode generationen torde htitn i Mekt minne, erUUla en
rik belysning genom Palmatiernas och FAbrai meddelanden, en belye*

ning, som ftr af eå myeket eUirre vigt och ?irde, som de båda
framstående statsminnen sett och bedömt händelserna nr något olika

synpunkter. Derigenom får den hifdatecknare, som framdeles, när

tiden dertill hr inne, kan komma att föra pf^niian. när historien vill

fälla sin dom öfver Oscar I:s minnesvärda regering, den bästa väckelse

och ledning att undfly ensidighet och tolka med ovÄld händelsernas

rätta betydelse. Man kan stanna i tvekan hvilkcndera leronar de

mesta upplysningarna. Palmatiernas uppgifter äro måhända rikhaltigare

derigenom att han framdrager mycket ur riksdagsarbetets inre historia.

Såsom ganska Terksam riksdagsman och såsom Konungens rådgifvare

nnder några år — han var Statsråd och chef f&r finansdepartementet

1851—1856 —' sedan Fåhneus redan slutat sin hedrande verksam-

het vid Konungens rådsbord, hvilket skedde 1847. har Palmstierna

under K. Oscar 1:8 senare år varit väl i stånd att lära känna före-

teelsernas inre sammanhang. Emellertid niii det ej lemnas obemäldt

att Fahrrei sakrika arbete för öfrigt håller mer än titeln kan anses

lofva. Ty bland dessa skildringar finnas flera utredningar och fram-

ställningar af politiskt och statsrätteligt innehåll, som uttömma ämnet
och i sjelfva verket ftro follåndade lAandlingar af hdgt vårde. En
sådan år det ypperliga stycket om Opinionmamndm, Sjelfva slut-

stycket i skildringarna: Ett ord om vår ttyrelte/orm och en ndohliek

på vdr tids förvillelser innehålla gyllene ord af mognad erfarenhet,

lur hvilka, liksom för hela hans vackra samhällsarbete, hvarje tänkande

medborgare bör egna den vördnadsvärde statsmannen sin varma
erkänsla* Ä M, B.

Meddelanden från Svenska Riksarkivet, utg. at R. M.
Bowallins. IV. 84 ss. 8:o. Stockholm 1880. ' Kongl. bok-
trvckeriet. Pris 1 kr.

IL Bibliotekets Handlingar» 2. 128 s& 8:o. ätockholm.
Kongi. boktryckeriet.

De offentliga haudakriftsamlingarna ha i Sverige sedan gammalt
stått öppna för forskaren med en liberalitet och i en ntstråekning,

som icke öfver alt varit vanlig. Deremot ha andra omst&ndigheter

hindrat begagnandet: olämpliga lokaler och i sammanhang dermed
bristen på ordning i handlingarna och saknaden af förteckningar.

Såväl i ena som andra afseendet ha stora förbättringar egt rum, och

(le publikationer, som vi här ofvan nämt, aro ett par af bevisen

derpå.

Meddelanden frän Riksarkivet ha redan hunnit sin fjerde år-

gång] de aise särskildt att meddela tryckta förteckningar på vigtigare
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grupper af arkivalier. Hnr meddelas sådana, dela utförligs Öfver

wRådslagenM under Erik XIV, af hr. £. V. Bergman, dels summariska
öfver räds-, statsråds- och högsta domstolens protokoll. — Riks-

Hikivariens årsberättelse upplyser bl. a. om det utbyte af akter, som
under den sista tiden pågått mellan k. Biblioteket och Riksarkivet

i afsigt att på ett ställe förena det samhöriga, så t. ex. i Riksarkivet

de of&della brefaamliDgarna och akterna liksom pergamentshandlingarua

från medeltiden, i Biblioteket i allmiUiliet aUt tryck, enskilda bref-

samlingar m. m. d. Årsber&ttelsen innehåller åfven några bebjertans-

v&rda ord om nödvändigheten att taga vara på det handskriftsmaterial,

som i kvrkoarkivea förvaras och som altfor ofta blifvit offer for en
beklaglig okunnighetens eller vårdslöshetens vandalism. — Slutligen

mecldelar häftet några utlåtanden rörande Riksarkivet från 1840-talet

af (less dåvarande chef lians Järta, vitnaude om den ädle och snill-

rike författfirens höga tankar om det ämbetsverks betydelse reh

uppgift, som stod under hans ledning, äammauställer mau deäi>ä

Utlåtanden med den i Frey 1844 pubfioerade årsbeiittelBett oeh ett

betänkande likaledes tryckt från 1887, ekall man finna hura Jirta i de

vigtigaete styeken utstakat den riktning, i hvilken |Likaarkivete verk-

samhet numera verkligen ror sig. och på samma gång uppgjort grund-

dragen för dess nuvarande organisation, äfven i detaljerna. Visar sig

Riksarkivet nu för tiden mera värdigt traditionerna från Erik och

Elias Pahnskiölds dagar, än under det århundrade, som Hiljde den
senares död, är det utan tvifvel till mycket stor del .lartas förtjenst,

som icke tröttnade att yrka pa de reforaier, som han dock blott till

en ringa del hann att sjelf se förverkligade. Det historiska arbetets

idkare i Sverige stå till honom i djup taektamhetaskufd.

K. Bibiioteketa HandUngar meddela i sin andra årgång en af

Dr Elof Tegnér uppgjord fSrteokning öfver Bibliotekets rika bref-

samling från de sista 300 åren Frånsedt ett och annat heterogent

element, som snarast borde tillhöra Riksarkivet, består densamma
hufvudsakligen af sådana papper, som synas bÖra utgöra föremål för

nämda institutions samlingsverksamhet och vård. Denna betydande

samling — förteckningen upptager 117 hufvudrubriker, registret 32
tätt tryckta spalter — har hopkommit från de mest skilda hidl.

Hit ha sålunda räddats eller skänkts mer eller mindre fullständigt

det Gyllenstiemska arkivet på Fogelvik, det Homaka, slutligen på
Ekebyholm, det Ekebladska ,på 8tola, det Engestrdmaka i Stock-

holm; vidare handskriftssamlingen på Drottningholm, den oAmtliga-

Giörvellska brefvaxlingen, L. Hammarskiölds intressanta korrespondens,

de Nescherska och Askelöfska autografsamlingarna och mycket dess-

utom. Onskligt vore att de, som ännu ega dylika privata brefsam-

lingar af intresse och ej sjelfve äro i tillfälle att pä annat sätt göra

dem tillgängliga för allmänheten, stälde dem under K. Bibliotekets

vård, der de helt säkert blefve för forskaren af den största nyttan.

') Af förekommen anledalDg Red. upplysa att uamiia förteckning ar i

•sparatafån^ oti bokhaodda tillgiaglig.
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Uerr Tegnér har geuom denna förtecknings utarbetande och K.

liUioteket genam 4ets pablioenode gjort sig förtjente af forskarne»

lifliga taekaamhat Att bland de htmdratalfl namneii miMtag eller

tryckfel insmuipt sig, dermed dfverter man geraa vid tankea pl en
dylik förtecknings ofantliga gagn. ')

Svenskt Biografiskt Lexikon. Xy fö(jd. Åttonde bandet.
StUm 1879—81, Be^er. YII+562 aid. Pria 6 kr.

Knappt hade de tju?utre delame af detta verks första serie

utkommit, forr än en ny följd lades under pressen. Detta var en

iiödväudighet, icke så mycket för att meddela Mtillägg» till de redan

iitgifna biograrienia, utan fast mer för att öka deras antal. Ju längre

forskningen inom historiens område och äfven på andra håll fort-

skridit, desto tydligare hafva bilderna af de enskilda personligheterna

trftdt i dagen. Åt minnet af dem, som bidragit till vårt fosterlands

atvecUing, &r det arbete egnadt, hvarpå vi bär med några ord ftsta

läsarens uppmärksamhet.
Föreliggande del omfattar begynnelsebokstafverna O—Ri. Vid

en blick på de efter hvarje biografi anförda »källorna», öfvertygas

man lätt huru dessa ständigt flyta nllt ymniir^ire. Åtskilliga af

tillHETgen till förut meddelade biogratier uppta^ija liera sidor. Visser-

ligen kan detta arbete anses såsom ett hufvudverk för svensk bioijrati,

men då det dessutom hnues specialverk, säsom t. ex. K. Vetenskaps-

akademiens lefnadsteckningar, Sackléns-Bruzelii läkarehistoria o. a. d.,

synes det oss dook icke hafva varit af nöden att kår t. ex.

attiycka ett fem sidors tillägg, upptagande Anders Betsins* allehanda

naturvetenskapliga ooh medicinska smAartiUar. En hånvisning till

»Sveriges Läkarehistoria» Ny följd, eller >'Lefnadsteckningar öfver K
Tetenskapsakaderoiens ledamöter,» i hvilka båda arbeten alldeles

samma vidlyftiga förteckning läses, hade ju varit nog. Att för öfrigt

bibliograherua äro af värde neka vi visserligen icke, och det är vår

skyldighet att erkänna det omsorgsfulla arbete, som särskildt på dem
blifvit nedlagdt.

De flesta artiklarna äro författade af de senare delarnes utgifvare,

doktor £lof Tegnér. De omfatta personer från medeltiden ooh till

vin dagar; vi finna hår upplysande oeh på de bista killor grundade
skildringar af häfdatecknaren Eriens Olai, Gustaf 1:8 kansler Conrad
von Peutinger (Pyhy), »statsbrottslingarne» Paykull och Patkull, åt-

skillige partimän ifrån 1700-talet såsom E. C. Reuterhoira (Gust.

A. &:s fader), Olof Bidenius Henhorn, C. F. Ridderstolpe m. fl. Per

S. 26 fdrbUndu t. ex. de b&di Falmskiöldarae, far och son.
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Persson Oxelberg bildar en öfvergåug till senare tiders riksdagsper-

aonlifrhfter, hvilka med Tk. ' Petré och A. Fr. Posse gjort ritt intrtde

bland denna samling af »minneavirde min». Konatnirsr och vitter-

lekare äro bär äfveu värdigt representerade.

En i ett biografiskt verk ganska väscndtlig beatlndsdel, hvaråt

vi lifligt önska att man ville i vart laud egna någon större upp-

märksamhet, är genealojrieu. De adliga ättartaflorna, särskildt sädana

de törekotnma i Anreps upplaj^a, lemna som bekant mycket öfrigt

att önska och hafva äfven i föreliggande arbete förorsnkat åtskillio^a

misstag eller luckor (rörande t. ex. slägterna Hehuberg och Hidder-

stolpe), om in dessa ' icke iio af historisk betydelse. Ätt partimannen

Benhoras dotter varit gift med partimannen Sundblad (hoign. i

Sigtuna, se Biogr. Lex. 26, toi) hade ju kunnat förtjäna att om-

nftmnas. Biksmarsken Erik Kettilsson flr fortfarande ga under nam-

net Puke, ehnm hans rätt dertill är mer än tvifvelaktig. Han förde

samma vapen som Lindorm Björnssun (Vinge). Genealogiska källor

saknas ingalunda, om ock vägen till dem ännu icke är upptrampad.

Svenskt Biografiskt Lexikon är med rätta ansedt såsom en viglig

historisk hjelpreda, och vi tro derföre, att det vore ändamålsenligt

att öka de väl skrifna biogratiernas värde med en genealogisk kritik.

Slutligen ville vi yttra den önskan, att, sedan denna nya följd

blifvit afslutad, samlingen erhdlle ett supplement, innehållande bio-

grafier öfver utlindska personligheter (t. ex. utländska makters siods-

bud o. a.), hvilka under sin vistelse i Sverige i större eller mindre

mån ingripit i landets öden. Tanken synes icke varit alldeles främ-

mande för utgifvarne, då ju redan nu lemnats artiklar om bl. a.

Ansgarius, utländske konstnärer m, fl. Genom ett dylikt vigtigt och

intressant tillägg skulle detta arbete än bättre hälda den framstående

plats, det redan nu inom var litteratur intager.

—rst—

Bidrag till Finlands historia. Mod understöd af statsmedel

i tryck utgifna af Finska statsarkivet genom Reinhold Hau-
sen. Första delen. Första häftet. Helsingfors 1881. 7

litograaerade blad + 224 sid. S\ Pr. 2 kr.

Tår svenska historiska tidskrift möter de ofvan nämnda iUtfrs-

gen UU FMandi kiataria med en brodmiig vllkomsthilsning. Det

historiska arbetet är gemensamt för de båda lindarna, gemensamt

binda de på de historiska minnenas krans, som onpplösligt förenar

dem med hvarandra.

Vigtiga äro de urkundsamlingar, hvilka tinske häfdaforskare

utgifvit oeh till hvilka detta nya arbete löftesrikt sluter sig. La-

gus, Arwidäaon, Grönblad och Waaranen hafva hvar i sin stad flitigt
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suralat och offentlig^gjort historiska handlinsjar, och (U- bidrag till ett

finskt diplomatariuin, som i förra århundradet först framträdde i

A bo tidningar och derefter af Porthan samraanbragtes till, i viss

mån, ett helt i hans upplaga af Juustens finska biskopskrönika,

vtgofs den ttörata orkimdMiiiäiig rfinnde vftr medeltidthistoria, som
före innmrande århiuidrado blifvit publicerad. Den na i fråga

varande samlingen är afsedd att främst omfatta hittills otrjekta ur-

kunder rörande Finlands medeltid, til! h vilka sedan handlingar från

lutherska tiden komma att sluta sig. Återstoden af l:a delen lär

komma att innehålla Johan Biires Utdrag ur Erik XIILs jordebok

af år 1413, hvilken, såsom bekant, hittills förtrafves efterforskats,

Birger Trolles skatteräkenskap för Aho slott 1403

—

l i64, samt en

kyrkoräkenskap för Kalliaia (Tyrvis) socken i Satakunta 1469— 1518.

Föreliggande första häfte börjar med ett fac^simile i förminskad

skala af det i rödt ooh STart tryckta kalendariet i det s. k. MissaU
Ahoenåé eller rittare (enl. Klemming) Missale secondam ordinem fra>

tram predicatoram. Den särdeles vackra originalupplagan trycktes i

Lubeck af B. Gothan 1488. För icke många år sedan erhöll uni-

versitetsbiblioteket i Helsingfors ett pergamentsexemplar, som blifVit

hopsatt af gamla, från kanimarkoUeginni i Stockholm utlemnade ora-

slag kring räkenskapsböcker, hvilket kompletterats medelst fotolito-

grafi. Från Tyskland har K. Biblioteket i Stockholm förvärfvat sig

tvenne ruil^tandiga exemplar på papper och det eger dessutom ett

stort antal pergamentsblad af samma bok. Bet fac-simile, som här

föreligger, innehåller på första bladets inre sida påsktafla oeh åder-

låtningstabell samt på de följande sex bladen kalendariam för samt-

liga månaderna. Afbildningen af originalet är gjord med mycken

omsorg och förtjenar sa mycket större beröm som, efter hvad vi

kunnat finna, fotografi icke dervid varit använd. Att, vid ett fbr

öfrigt så noggrannt återgifvande af detta medeltidskalendarium, utg.

(lock tillåtit sig att på dess ftirsta sida, som i originalet är tom,

anbringa en i raedeltid.sstil koiniioiK rad titel, har väckt vår -våning.

I afseende på de särskilda handlingarnas datering synas vissa

utgifvaiens betänkligheter hafra Tarit alldeles onödiga, såsom t. ex.

då han anser, att med den oftillatändiga bestämningen S, Fauli

äag, möjligen kan menas Pauli Eremit» dag (sid. 15) eller med
Vår/rvdagO) efter påsk, Mariae i£gyptiacce dag (sid. 88).

Derefter följer (sid. 1—123) en »Dombok för sydöstra Tavast-

land 1443—1502- samt (sid. 125—224) »Dombok för sydvestra

Tavastlaiid IhO^— 1510»). Den förra af dessa domböcker ar i och

tor sig ett litet diplomatarium i sammandrag. Liksom de utförli-

gare fastebrefven meddelar den högst vigtiga upplysningar om
såväl de jordegande som om rättsskipningen samt om rågåugame

mdlan de forna gårdarna. Landets koltur- och topografiska förhål-

landen ställas hto likaledes i en starkare belysning. Den senare

domboken innehåller kortare anteckningar om ftida domar rörande

såfäl omtvistad jord som begångna brott
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För (ie principer utgifvuren följt vid redaktionen har han i

detta häfte icke redoiigort. Hans arbete viaar oit dock, att ha&itk»

synes dela de äsigter om orkanden återgiffande i tijok, som på

senare tider gjort sig och utan tvifrel framdeles komma att gdxa

sig alltmera gällande. Alla namn i den vest-tavastländska domboken

återgifvas t. ex. med små begynnelsebokstäfver, då deremot stora

förekomma i andra ord inuti meningania o. v. Vi vilja dock

icke här inlåta oss på den nianffonitvistade friigan rörande redaktions-

principerna. Kn annan anmärkninir tillåta vi oss likval. I stället

tör att aftrvcka den öst-tavastlaiidska domboken sida f<ir sida efter

originalet, hvarigenoiu de siiräkiida domarna i afseeude pä sina år-

tal på det nyckfnllaste sätt omblandats med bvarandra, hadcdst

helt visst varit äadamllsenligare om utg. ordnat ocb meddelat deiss

handlingar i deras kronologiska följd. Detta hade så mjcfcet heldre

kunnat ske, som han ju ändå öfverallt hän>'i8ar till originalets sido-

nummer. »Stockholms stads jordebok 1420—1474» synes oss hafva

härvidlag varit ett efterföljansvärdt monster. Fördelarne af att er-

hålla urkundemas uppgifter kronologiskt ordnade äro alltför påtag*

liga för att här behöfva framhållas.

Måhända blifva vi i tillfälle att, dä den första delen fullstän-

digt utkommit, egna en större uppmärksamhet åt detta glädjande

företag, som är ett nytt bevis, bland flere, på lifaktigheten inom det

histojiska området i Finland.

Peter der Qrosse und der Zarewitsch AlexeL Voruehm-
lich nach und ans der gesandtschaftlit hcn Correspondf nz

Friedr. Christian AV eber's. Von E. Hemnaim. Lcip/.i<z 18<%.

Der Zarewitsoli Alexei. Mit eioem Portr&t Aiexers. V<m

A. Bruckner. Heidelberg 18Ö0.

CBOPHHin, IIMnEPATOPCKArO PyCCKATO HGTOPmEC-
KATO OBIllECTBA (Kejserliea Hyska Historiska Samfim-
dets samlingar). Tom. XXI \' (Do nederländske legatemes

, relationer om sin boskirknins: till Sverige orh Ryssland

1615— 161H). Tom. XXV (Grefve Boris Petrovitj Sjere-

metevs brefväxling 1704—1722). St. Petersburg 1878!

Sveriges historia sammanhänger nnder flere tidskiften så nära

med Rysslands, att bidrag till den senare ofta tjena till en klarare

belysning fifren af den förra. I allmänhet torde det kunna sägss,

att den ryska häfdaforskningen i fråga om ofientliggörandet af ar*

knndsraaterial arbetar i betydligt större skala, än vi åtminstone hit-

tills varit i tillfälle att göra. Detta förhallande, som onekligen

kommer äfven oss till godo, tinuer sin förklaring i flere omstandig*

Digitized by Gopgie



UivBlUiAKM, PETEK DKK OBOSäfi M. M. LXIX

keter. Bytslanda liUtofta fir tfter Petar den stores tid nftrmare äo
får (ortoiid med d^B aUmSmia Terldsbistoriaka ntfeckliDgen, oeh in-

traaaet ifTan för de akeden, som lifrgm olgot bortom den atora vind-

punkten i det nordiaka atatssystemets öden, måste således vara all-

männare än det som kan påräknas till och med för ganska vigrtiga

tilldragelser, betraktade företrädesvis från svensk synpunkt. De ma-
teriella tillgångar, som stå till den ryska historiska vetenskapens

förfogande, firo likaledes värdiga en stormakt, hvadan publikationer,

»om till följd af sin beskatfenliet icke kunna viinta något större an-

tal afnämare, icke förty, hvad omfång och utstyrsel beträffar, kunna
åatadkommaa utan allt för ängsligt afeeende på koetnaderna. Slut-

ligen må man ftlfen taga i betraktande, att de inbemeka kiUoma
för Byaelands Matoria» eburu vida rikare in man i Teaterlandet

intill aenaate tider plägat antaga, likväl ingalunda flöda i aå ym-
nigt mått som för Sveriges frän början af nyare tiden. Före den
egentliga reform perioden har Ryssland så godt som ingen samtida

historieskrifning, enär krönikorna, hvilka pii fullkomligt medeltids-

maner fortsättas långt in i drt sjuttonde århundradet, äro ganska

magra och knapphändiga, en följd af de klosterlige författarnes af-

stängdhet från det verldsliga lifvet. De ryska arkiven innehålla

Tiaaerligen ftnnn icke till fullo begagnade akatter, men de upplys-

ningar, aom derur kunna bemtaa, lida dock alltid af en viaa in-

akriak^kbet och ofullständigbet, emedan åere områden af den poli-

tiska utvecklingen, hvilka t. ex. hos oss redan tidigt lemnat spår

efter sig i de historiska minneamärkena, hoa ryasarne under det

moskovitiska tidehvarfvet äro föga eller alls icke representerade

Hvarken den juridiska eller flen finansiella förvaltningen hade hunnit

vinna fullt stadgade former, och en rysk historiker, som egnar sin

uppmärksamhet åt landets inre historia, måste derför samraanleta
' en mängd spridda och icke sällan torftiga notiser rörande dylika

ämnen, under det att vi näatan dfverväldlgaa af det i koloeaala pro-

portioner hopade materialet Beträffande förhållandet till utländaka

makter atäller aig aaken gynnsammare, emedan den ryska politiken

i sitt posolskij prika: (utrikes kansli) redan i alntet af det fem-

tonde århundradet hade funnit ett centralorgan, der de diplomatiska

trådarne sammanlöpte, och den vidlyftiga korrespondensen förvarades.

Likväl voro Rysslands förbindelser pä långt när icke så omfattande

och lifliga som vara: det drog länge om, innan man höjde sig öf-

ver den ståndpunkt, som betecknas af de uteslutande tillfälliga be-

akiekningama och gränafcommisaionerna. Derför måate den ryaka

häiclaforakningen såsom värdefulla källor tillvarataga ock betona

myeket» eom för oaa med vårt öfverflöd på urkunder förefaller mera
underordnadt. Emellertid förtjenar den verksamhet, som i Ryss-

land pågår inom urkundspnblikationens område, att beaktaa äfven

från svensk sida, icke minst derför att vi ajelfve skulle kunna deri

göra en ganska betydande insats genom att dela med osh af det

material, som vi ega lÖr grannlandets historia. På detta sätt skulle

ett för vetenskapen å ömse sidor fruktbringande utbyte kunna iu-
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ledas, men för detta ändamÄl är det af nöden, att vi i vår mån
söka följa med hvad som i ii}'8sland och annorstädes åtgöras i ofvan

antydda syfte. Fkin denna synpunkt vill anm. bir påpeka nå^a
nyligen utgifha arbeten, ehnni det ioke här ftr möjligt att ingå i en

närmare granskning af deras inneblll.

Prof. Herrmann i Marburg är, slaom bekant, författare till en

rått förtjenstfull Bysslands historia, som i synnerhet for det ader-

tonde århundradet meddelar åtskilliga förut okända bidrag ur tyska

arkiv. På de senare aren har han under titeln »Zeitgenössisehe

Beiträge zur Geschichte Russlands» utgifvit flere ministerrelationer

frän Peter den stores tid. Det nu utkomna arbetet innehåller huf-

vudsakligen 168 bref af den hannoverske residenten i Petersburg

F. C. Weber. skrifna under åren 1714—1720; utgifraren bar tiU

dem bifogat 46 bref till Weber af det hanno?ertka geheime lega-

tionarådet v. Bobetbon, äfvensom en skildring af det ryska boftet

år 171 o efter en berättelse af den aaxiske envoyén v. Loss till ge-

neralfältmarskalken grefve v. Flemming. I det inledande foretalet

har prof. Herrmann inrymt en kortare öfversigt af tsar Peters un-

derhandlingar om en separatfred med Sverige 1716—1718 samt af

konflikten emellan tsarevitj Alexej och hans fader. Intetdera ämnet

behandlas fullt uttömmande, emedan töri. tydligen icke haft känne-

dom bmken om den svenska tryckta literaturen eller om anost

handskriftligt material, än bvad ban kunnat finna i sitt fädernes-

lands samliDgar. Efter Soloviev anföres åtskilligt nr Ostermaans
depeseber firån kongressen på Åland, men bos den ryske historikern

finnes ytterligare ett och annat af vigt angående dessa beryktade

underhandlingar, hvilka derigenom framträda i en något olika dager,

emot hvad man på grund af andra källor antagit. Görtz synes, att

döma häraf, inför de ryska sändebuden hafva spelat en ganska tve-

tydig roll, i det han åtagit sig att hos Karl XII förorda förslag,

som tsaren knappast menat på fullt allvar, ehuru man icke utan

idare bevis torde ega rätt att fästa tillit till Ostermanns antydan,

att löften om personliga fSrdelar varit bestämmande f5r den obe-

räknelige holsteinarens bandUngssätt. Emellertid påkalla dessa in-

vecklade intriger en förnyad vetenskaplig pröfning, som likväl knap-
past låter sig verkställas, innan den ryska diplomatiska korrespon-

densen i sin helhet blir undersökt. Tsar Peters fredsiindorhaudlin-

irav med Sverige stå i ett visst samband med de förvecklingar, sora

åstadkom mos genom tsarevitj Alexejs flykt; den olycklige tronföl-

jarens öde har derför ett direkt intresse äfven för vår historia. Hos
Herrmann linnes egentligen ingenting nytt om denna sak. Webers
relationer beröra endast prooessema i Moskva oeb Petersburg och

bvila egentligen på mer eller mindre tillförlitliga rykten, som
voro gängse bos den stors allmänbeten utai/för de i förhållandena

genom personligt deltagande invigda kretsarne. Såsom uttryck af

stämningen hos samtiden ega således dessa berättelser otvifvelaktigt

värde, men på grund af dem kan man svårlisrcn vinna en fullt till-

förlitlig kunskap om händelsernas verkliga förlopp, i detta häo-
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seende är prof. Briickners bok af vida större betydelse; förf. har

nämligen bej^agnat den rikhaltiga ryska literaturen om tsarevitj

Alexej och har sålunda för vesterländske läsare kunnat gifva en

tämligen fullständig sammanfattning af de senaste forskningarna.

Egendomligt nog synes likvil prof. Brackner (sid. 234, not 3) be-

tfifla, att Alexej stått i någon fSrbindelee med Sverige, ehnru detta

för mer ån tjngn år sedan blifvit till Aillo ådagalagdt genom nrknn-

der, som finnas i svenska riksarkivet (F. F. Carlson, Om fredsunder-

handiingame åren 1709—1718, sid. 114). Medan Alexej uppehöll

lisr i Neapel, sände han en fransman, vid namn Durés till (»örtz,

som (lA befann sig i den holländska staden Ziitphen. Sedan Görtz

i November 1717 anländt till Lund. underrättade han derom Karl

XII, som den 26 i sannna månad utfärdade åtskilliga bref rörande

den r^ske tronföljarens tillämnade öfverresa till Sverige. Att dessa

bref verkligen bfifvit expedierade, framgår anteckningar å de

änna bibehållna koncepten. Uppdraget att ledsaga Alexej anför-

troddes åt den bekanta polske partigingaren general Poniatowski,

men frågan förföll, sedan man i Sverige erhållit underrättelse derom,

att den olycklii^e prinsen låtit formfi sig att återvända till Ryssland.

Tnder förhandlingarna på Åland meddelade Görtz Ostermann, att saken

varit å bane, men tillade i strid med sanningen, att Karl XII ej

velat inlåta si^ derpå '). Huru vida Görtz efter Alexejs död (den

26 Juni) .yppat något mera derom, må leinnas derhän. Säkert fir.

att tsar Peter i ett bref af den 1 Augusti, skrifvet till Katarina

från Beval, dit han begifvit sig för att på nlrmare håll följa kon-

gressen på Åland, kort efter ett besök af Ostermann berättar, att

han »om den aflidne» fått veta »något så förunderligt att det är

märkvärdigare in allt, som kommit i dagen». Både Soloviev och

Briickner anse, att dessa ord hänsyfta på Alexej ooh vissa misstan-

kar om hans stämplingar med Sverige.

De båda här omnämnda banden af det kejserliga ryska histo-

riska samfundets Sbornik (Samlingar) beröra afven nara Sveriges

historia. Det första innehåller i original och rysk öfversättning den

verbaal eller rapport, som efter hemkomsten till de nederländska gene-

ralstatema afgaf af legaterne Beynout van Brederode, Diderich Bass
och Albert Joacbimi, hvilka uppträdde .som medlare vid fredsnnder^

handlingarna mellan Sverige och Ryssland 1616 och 1616. Edi-

tionen är verkstäld efter afskrifter ur arkivet i Haag, hvilka af drott-

ningen af Nederländerna år 1845 blifvit skänkta till kejsar Nikolaj

och nu forvarM«i i vetenskapsakademien i St. Petersburg Såsom

bilagor meddelas de ryske och svenske legaterues försäkringar om

>) Det bref fr. 06rCs tiP Karl XII, hTtlket af Frjzell (XXIX, tid. 86. not

3) och efter honom af .Soloviev ocli Briickner, Sberopan såsom skrifvet den 5
•lanaari 1718, år i iijelfvn verket ilateradt den 5 Jniii «. ti. (<f konceptet i Rikt^-

arkivel: »Några vigtiga handliogar, fanna lio» baron Görtz, då hau arresterades»).

Oörtx läger i detta bref, att han ej oinint (6r ryHame, att Aleiej sjelf frsmstält

nlgon begäran om skydd.
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uågra månaders vapeustilleståod, båda på ryska, daterade i Februari

1616.

FiltiMrtkalken Sjeremetevs brefvixling innehlller gantka mångt
notiser rörande båndeliema under det ston norditke kriget. Be-

gagnandet af deaaa bref nnderlättaa genom ett rikbaltigt register,

som utgifvarne uppgjort. Utiymraet tillåter icke en närmare redo-

görelse för hithörande uppgifter. Exempelvis må dock nämnas, att

sidd. 212—280 är aftryckt originaltexten (pA tyska) till Rig-as ka-

pitulation, med bifogade marginalanteckningar af de båda befalbaf-

varue, Strömberg och Sjeremetev.

Man bör hoppas, att det icke skall dröja allt for länge, iunau

de ryske forskarae erbålla kännedom om de svenska ministerrelatio-

ner, legationsprotokoll o. s. v., bvilka f5r den ryska bistorien säker-

ligen innehålla vida intressantare ocb ntförligare onderrittelser ån
så godt som allt, som kan uppletas i de små tyska furstebofvens

arkiv.
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oeh andra periodiska publikationer.

Nordisk TldldErift för Yetenslcap, Konst och TndnBtri utg. nf Lcttcrstedtska

Förcninpci'. nn<lor rc«l. rxf O, Montclius, 1S81 h. 1 inncli. bl. a.: V. Kyd-
berp, Sibyllinornc och Völuspå. 1. — J. Lauge, De nye skulpturfund

i Pergamon (med fig.). — Litteraturöfversipt: Ny STensk tkdnlitteratar

af O. R. N. — Dyreornament iken i Norden af S. Muller anm. af C.

Enpelhardt. — Det Norske Iligsraad af Y. Nielsen anm. af II.

Blomberg. — H. 2 inneh. bl. a.: V. Rydberg, Slbyllinerne och
Yölntpå. n. — 8. Bngge, Nogie bemerkninger om SibylUneme og
Völuspa. — Litteraturöfversipt: Nordens forhi«t<'riske arkeologi I

187I>—80 af S. Muller. — Nationalekonomisk literatur IbÖO af *.

—

Udsigt ovcr dc nurdgcrm. retskilder» hisloric a£ K. Maurer anm. af

H. Blomberg.

Sunlaren. Tidskrift ntg. af Sr. Llteratnrsi^llskapets arbetsutskott. 1880,

h. 2. — K. Warbnrg, Andera Wol Iimhin=. H. Schiiok, Bellman-
niana. — L, Bygd<^n. Ur LIdénska brefsamliueen h Ups. Univ. bibi. —
G. Stjernström, Tvänne lustspel i svensk öfversattu. fr. frihetstiden.
— Smärre meddelanden; frApor. — O. Stjernström, Llteraturhist.

lUbliofjrafi 18S0. — l^ilmnt^: i*r en antecknares snnillngar (forts.). —

•

Dagboksanteckoingar af J. G. Oxenstjerna utg. af G. Stjernström. —
Medlemsförteoikning.

Antlqvarisk Tidskrift för Sveripe, utp. af K. Vitterhets-, Hist- och An-
tlqvitets-Akademien genom Han.s Hildebrand, VI, 4 h. inneh. bl. a.:

N. 1. K. l'\ Södervall. Smärre bidraj: till textkritiken af svenska
Medeltidsskrifter. — N. 6. U. Ull de b rand, btateus Hist. Museum
oöb.K. Myntkabinettet.

Svendka FommlxmesfOrexiingens Tidskrift, IV, h. 3 inneh. bl. a.: St.

Fornminnesförcninpens 6:te alltn. möte i Kalmar d. 23—25 Ang. 1880.
— C Eichhorn, Kalnmr »-lotts konsthistoria under rcnässancen. —
il. llildebrand, Ku tidsbild från början af löOOtalot (8 bre£ fr. fru
Metta Ivaradotter till Svante Nilsson).

ny Svensk Tidskrift utg. af A. N. Lnndström oeh A. Lindgren, 1881, 2
Inneh. bl. a.: C. A. H., Det kristna samhället och romerska staten

(med aol, af Kirken ojr Romerstaten indt. ('onstantin d. St. af A. ('hr.

Bang). — Literatur: Knglauda Historia fr. Jacob Xi:s tronbcstigu. af

Maeaalay : Englands Historia i 18 årh. af Lecky, öfvers. af O. W. Älnnd,
anm. af K. B. — Handbok i den allm. kyrkohistorien af Hercog, Öfrers.

af A. Ncander, anm. af Ii. S.
•

Finsk Tidskrift för Vitterhet. Votenskap, Konst och Tulitik, utjj. af C. O.
Estlander, Jan. 1881, inneh. bl. a.: E. M. C ar o, Ku salongernas drott-

ning i 18 Arh. — I Bokhandeln : Anders Chydenias, Politiska Skrifter,

å v.yo vA^. af Iv G. 1'alméu. anm. r.{ T!. Castrrn. — Om Svenskamcs
inflyttnin>rar till Finland af A. O. Freudcnthal, anm. af — st — .

—
Underrättelser fr. våra vetcnskapl. och litterära samfund. Febr.
1881, inneh. bL a.: Fredrik Cygntens. — B. Sohybergson, Finlands

nifi. Tid$kn/i taau ' VI
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ekon. Mllstånd 1866—65. — I Bokhandeln: Protestanterne I Frankrike
und. 18 seklet af Cl. Frosteru.«, ;inin. af (}. Schyberj^son. — Antfckn.
om Åbo ilomkyrku af U. Lindman, anm. af dnsmc. - Rysslanils Hi-

storia af A. Kambaud, aum. a£ dnsme. -- Samlaren, Tidskrift, anm.
af — Mars 1881, inneh. bl. a.: En trolldomsprocess vid finska

iinirers. IGGl af B. Tigers te dt (upplys, för P. Brahes karakter).

BHstoriache Zeitschrift herauRpcpob. von H. v. Sybel. 1881, 1. — K. W.
Nitscb, Das deutsche Heicb und Heinrich IV. — W. Guerrier, i)er

russische Historiker S. Solewief (ntförlig: skildrine af denne nyligen
atlidnc ryske historiker). Litt raturbericlit. — 1881, 2. - K. W.
Nitz.scli. Das deutsche Reich tmd Ileinricli IV, 2. F. Paiilsen,
Die Griindung der dcutachen Uuiversitaten im Mittclalter. — Literatnr-

bercht: bl. a.: Höhlbanm, Ranslsches Urknndenbnch. samt en hafnid>
sakligen bibliografi^k förteckninp öfver srensk hi.storisk litteratur från

åren 1877 - 79 af J. U. Dnnielson i Helsinjrfors. - 1881, 3. F. Paul-
seu. Organisation uud Lebeusordnuu^^eu der deuUscben Universitätcn

im Mittelalter. — H. Welngarten, Die Umwandlung der nrsprtfngL
christl. < oMiuMndeorganlsation zar katholisclien Kirchc. — -\. Briick-
ncr, Zur Gesohicbte reter'8 des Grosseu CP^^t^niik mot K. Öobirren
med anl. af en ree. i Qött. Gelehrt. Äng. 1880, st. 80 dfrer B:s *Peter

der GrosseO- l.iteraturbericht: bl. a. om Hriickner, Peter d. (Iros-e.

— Kugler, (iesch. der Kreuzzilge. — ICrslev-Mollerup. Kong Frederik l:s

daasko Ucgistrautcr. — Bricka-Fredericla, K. Christian .IV:s egeu'

haendlge Breve. — Wltticb, Strnensee. — Bydbergt Sverges Trak-
täter, II, 1.

Revne Historiquo, XV. 1881. Janv.—Fevr. — La France et TAllemagne
sons Louis XVI (ant:. Versjennop senare verksamhet) :if A. Tratchcv*
sky. — Grcgoire et IKglise de France 1792

—

1602 ut A. Gazier. —
Mélangas et docoments. — Bnlletin Historiqne: Franoe. — Alsaee. —
Angleterre. — Comptes-rendu.s (-ritiquea. Correspondenoc. — Publica»

tioua pérlodiques et Societés savantes. — Chroniijue et Bibliographie. —
XV, 1881, Mars—Avril » Vergennes et sa politiqne af A. Sorel (ang.

V:s allra, knrakter). — Orégoire et TÉglise de France af A. Garier
1792— ISOli. — Mélanpes et doeuments. — Hnllctin Historlque: l*'rance.

Italie. — Komaine. — Comptes-rendus critiqucs (bl. a.: v. Ranke, Welt-

geschichte). — Fnblications pérlodiques eto. — Chroniqne et Bibllo*

graphie.

Literarisohe Berichte aus Uagarn heraustreg. von P. Hunfah y. IV, 3,

1880 inneh. bl. a.: Kine nnjrari^jche Gesandtschnft in Schwedeii I7<i.'^

von Rcla Majlath (eu beskickning tUl Karl XI i i Polen Irkn den

evangeliska kyrkan 1 Ungam).
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Svenska Historiska Föreningens första allmänna &rs-

aammaiikomst i Stockholm dun 2b Febr. 1S81.

U lulertecknade, af Svenska Historiska Föreningen utsedde revi-

sorer, fn härmed af^ifva heriittolsr ora af OSS denna dag rerkstäid

granskniuif ni Ffitrniiiijcus räkenskaper.

Af räkenskaperna framirår att fcUjandc frivillifja ifäfvor hlifvit

till Föreningen skänkta, näniligt n af Hans Maj:t Konungen kr. KKH),

af C. Silfverstolpe 100, af J. Andrén 25, af £. Bäckström, E. Hilde-

brand oeb A. Lindström hvardera 20, af A. U. T., B. Borgardt, A.

Hildebraod och F. Ödberg hvardera 10, af P. A. Almcivist, C. G.

Andersson, A. Broman, O. J. Bngberg, J. Gahne, B. N. Lundahl,

J. II. Sejrersteen, E. Sjödahl, L. G. T. Tidander, K. O. ToUstedt

och Fr. Wustling hvardera 5, af J. V. Faperdahl och A. Schnlberg

hvardera af C. (J. Bäckström. A. Göthr, C. A. O. llvilfelt, C.

Xoren, C. G. Nystr<>m, .1. P. Tihlgren, .1. ti^ibcr^^, G. Tli. Sjölin

och C. F. Sliihl hvardera 2 kronor, samt af A. W. Bert^MNall. J,

Ma^ni och E. H, Waldenström hvardera 1 krona. Summa giilVo-

medel kronor 1,307: —

'

Afgifier af 28 ständige ledamöter å 75 (r. • 2,100:

20 förskottsvis erlagda firsafgifter h 5 kr. » 100: —
Räntor upplopna den 31 December '* 87: 24.

Summa inkomster kronor 3,594: 34.

Utgifterna hafva varit:

A redaktions-conto kronor 120: —
» diverse-conto » 128: 65.

Summa utgifter kronor 248: 65.

Saldo till år 1881 > 3,345: 59.

Kronor 3,594: 24.

Af detta saldo iiro insatta i Stockholms Handelsbank:

A sparkasseräkning kronor 2,147: 31.

» C) månaders deposition » 1,000: —
» folioräkning » 152: 43.

Kontant i kassan » 45: sb.

Summa kronor 3,345: 59.

') SkilunJeii mellan dcona stimina och den, som aterfiiuu"* i "Bcriittclse om
Sv. Ilist. Foreninireris bililaiuk-», Mist. Tidskr., sid. 4 r. 8, U4«Slj kronor) är berociule

dclt der{ni att bland »trivilligu Liiifvor» SOm inflotit vid berättelsens sffcifvundo,

af förbiseende upptagits trenne inbttalda stindigA )edan)ot!<Hfgirter, dels derpå att

•edermeFs ytterligare 46.kronor såsom frivilliga gSfvor influtit. Jnin. af Hed,
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Haktiiskapcnia bcfuniios vara ft^nln nu il sw.ncrlii? oinsorjr (uh

fuIUt;iii(lij;t vrrilictrade, livadan revisorcriie liiuinid fa tillstyrka full

auävuiäfrilict åt «t^relöuu. Stockholm deu 21 Jauuari Iböl.

Elof Tegnér. Bemh. Taube.

Med nulcduing af dcona revisionsberättelse beviljades styrelsen

ausvarsfrihct.

Vid samma tillfäll»' valdes, cnlii^t § /> i Köroiiiiifjeiis stadjjar,

dels styrelse, dels revisorer och revis()issu|)|)leaiiter for det löpande

året, och blefvo de hittills vuraudc utuii umröstuiiig utcrvaldn. StyrelscD

utgdres sålunda fortfarande af

Hrr Anncrsfdit, (\,

BowaUius, R. J/.,

CarUon, F. F.,

De Geer» L,, Frih.,

Jlildebrand, E.,

Åfedmetröm, C, O,,

Odftner C. T.,

Silfverstolpe^ C,
St t/fe, r. G., och

nVrn, a F,

Revisorer ii ro frili. B. Taube ocli hr K, Tegnér^ och deras

suppleanter hrr i/. Hildebrand och //. Wieaelgren*
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ÖfverBigter ocli Granskningar

Nyare Svensk Disputationslitteratnr.

Knhvar känner hvilkeii roll {lisj)utationslitt(i atureii en (jhwj

apelatle i Sverige och hvilka skatter af vetande, soni under tidi r

mera ogynsamma äu våra ufveu för den lärda författarverksamheten,

blifrit nedlagda i de sedranliga oanienliga qvartbftftena. Det var

ej sällan en mognad frukt af årslånga mödor i vetenskapens tjenst,

som i dessa sågo dagen. Om dessa afhandlingar nu för tiden under
ändrade förhållanden ha fått en något annan karakter, ntna de

likväl, åtminstone såsoro prof för den filosofiska gradens vinnande»

bättre ån fordom om studiernas riktning hos Inrjunijartie vid universi-

teten. Men nu liksom fordom är det en litteratur, som sällan röner

uppmärksamhet utanför dt fi tiauL^a kretsen af medstuderaude. uied-

tätlare eller domare, oeh daj^en efter i de flesta fall är förgäten och

undanlagd. Att då och då taga en öfversigt öfver densamma bör

derföre icke sakna allt intresse.

Den vitnar om studiemas riktning vid universiteten. Hvad den

historiska vetenskapen sirskildt angår, år det dock litet svårt att draga

nåirra allmänna slutsatser. Mycket beror naturligtvis på den enskildes

fallenhet och håg; dessutom pläga ej arbetena här, såsom bekant,

företagas under samma planmässiga ledniiiir, som t. ex. fallet torde

vara i Tyskland. Oeh hvad värt största univer-^itet heträfTar, ha till

följd af tillfälliga orsaker förhållandena undrr en del af det sistför-

flutna årtiondet gestaltat sig uägot ogynsamt. dä den historiska

vetenskapens främste målsm&n derstades gång efter annan kallats

från undervisningen och handledningen till mera vidtomfattande

offentlig verksamhet eller ock af annan anledning hindrats derifrån.

Tager man emellertid en öfverblick af det sista årtiondets pro-

duktion på detta område, undgår det ej uppmärksamheten att i

början af 1870-talet de rätts- oeh författningshistoriska studiema,

ovisst af hvilken anledning, tyckas haft öfverhatid i Upsala. Do-

centen Alins »Bidrag till Svenska rådets historia under medeltiden»,

Docenten Hiärnes afhandling om den fornsvenska nämnden, Doet^nten

Tengbergs om Sveriges äldsta territoriela indelning och förvaltning

ftro blott några bland de vigtigaste exemplen derpå. Åtminstone
tolf dispntationer af aderton i historia under åren 1870 t. o. m.
1875 rörde sig kring åmnen af nftmda slag. Att sådana äro af

HUt. Tidtkrift tSBU VII
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LXXVI ÖPVKRSIGTEU OLH QHANSKNINOAB.

stdnta intresse låter icke heller förneka sig; merendels krafra de

dock mfikanda för att rfttt lyckas djupare forskning an den oftast knappt

afmätta tiden för en disputation medgifver. Också kan den här an* *

tydda studiernas riktning knappast sägas ha gifvit något följdrikare

uppslag till framtida verksamhet. Flcre än en cllor tvh ha, oss veter-

lisjen, icke fortsatt de da pfihörjadr arhetena. Eii af de mest fram-

stående bortrycktes af ni tidi*r död. För de Heste har för öfrifrt. såsom

vanlifrt, omständigheterna förhindrat ett fortsatt historiskt författarskap.

Sedan dess s^nes förhållandet också ha undergått en väsentlig

förändring, och den rena historien tills ridare hnfnidsaldigen gjorts till

föremål för de akademiska afhandlingama. Med förkärlek sökas

likväl ämnena, såsom det tyckes, från tvinne perioder, dels de första

Vasakonungames tid, dels Karl den tolftes. Vi veta ej. om det

möjligen var den tidigt bortgångne Ahlqvists vackra forskniiiLrar på
det förstnämda området, som manade till efterföljd; omöjliirt synes

det ej. Karl den tolftes historia attr liar jämförelsevis varit litet

bearbetad och har derfore naturliirtvi.s blifvit uppsökt af niänira. Hela

den mellanliggande tiden har deremot blifvit nästan alldeles försum-

mad, om vi undantaga Höjers som specimeu använda afhandliug om
Sveriges utrikespolitik 1676—1680, liksom tiden efter Karl den tolfte.

Något olika är naturligtris förhållandet i Lund. Antalet hi-

storiska af handlingar måste tydligen vara mycket mindre, och ämnena
ha sökts från andra perioder, i öfverensstfimmelse med luifvudrikt*

ningen af de akademiska lärarnes författarverksamhet och studier,

dels just frän niidten af .sextonhundratalet, dels äfven frän Sverifrc-;

nyare hi>toria efter Gustaf 111, '*) och for öfrigt särskildt \ir Skånes

eiren provinsiallii.storia, som ju ucksa torde furete rikare material än

de uppsvenska landskapens.

Af naturliga skäl blir främmande länders historia sällan föremål

för behandling, helst som arkivstudier åtminstone i I psala ansea

am en önskvärd förutsättning för det historiska författarpiofvet.

Odnå bära sådana afhandlingar, att döma åtminstone af det yttre,

ej sällan karaktären af AiUständiga kompilationer eller vidlyftigare

krior, ehuru sJ^dana ämnen i och för sig och för ändamålet väl icke

borde anses f<>rknstli<ra. Åtminstone i Lund lära sådana afhand«

lingar ha tiUsk^vudat sina författare kalieisen till universitetet såsom

docenter. ^)

Bland ämnena sakna vi, eget nog alla textkritiska undersök-

ningar eller undersökningar af källorna och litteraturen för vissa

historiska tilldragelser eller epoker, liksom af hiatorieakrifningen

') St BoethittS, Om den svenska högndcln under K. SiKianinnds refEenng.
— Wettling, De( nordiskn i^ittarskrigets hiatoria. — bind, Karl XII I Tarkiet

(187Ö). — C«rl-on, Karl vistelse i Sachsen 1706 (1H77).

SpiiDcborn, kolouiea Njra Svvrigea Historia. — Uammaratröm, Om frtdeo

vid BrSmtebro 1645. — Smidt, Om Sveriges aoderhasdlinnr med Pnnkrik*
1798-96.

') Så var, om vi ej mi«*tfieri ofi<. fnllet med nntlircndtz afhandling oi»

Poltaa första delning, liksoiu lavd liar längre fram oiuuitmnd skrift.

Digitized by Gopgie



KTAU svim DUPCTATIOiraUTTBKATtJB. LXXVII

under äldre tider. Att det rika materialet för historien om Sverip-cs

fi)rbin(ielger med Ryssland och Polen blifvit så jämförelsevis litt t

l)earl)etadt torde väl till en del ha sin tjnind i fruktan for eller

obekantska|) med de slaviska språken. Och våra stora samlingar af

»Livonica» ha också, om vi undantaga de äldsta förbindelseme med
Sverige, blifvit föga begagnade.

* •

•

Från den >!sta tiden ha vi ej att redogöra (or särdeles många
arbeten af detta slag. Väl ej till akademiska afhandlingar, roen

åtminstone till klassen af specimina hör, om vi ej alltför mycket

misstaga oss, Hr. //. Nihsojis lilla skrift om klostervasendet i

Sverige. ') Ämnet är sa mycket intressantare, som vi i Sverige sakna

sådana arbeten som Lauges om de norska, Daugaards om de danska

klostrens historia, ocb de vi ega af olika anledningar äro mindre

tillfredsstillande. Hr Nilsson bar för sitt arbete flitigt begagnat

Svenskt Diplomatarium, upplagorna af svenska och danska medeltids-

scriptores samt ett aktningsbjudande antal tryckta källor för öfrigt. Skada
dock att detta försök måste betraktas som i väsentlig mån förfeladt.

Tidsgränsen, 1348, är, sa vidt vi begripa, fullkomligt godtyckligt

valfl, allra helst som, när Hr N:s arbete skrefs, den äldre strien af

Dipiomalariiim förts fram ända till 1.S51 och han således kunnat

begagna denna kalla för ännu i tt par ar i sammanhang. Det är

för öfrigt ej gerna möjligt att göra en klosterhistoria ens för den

angifna tiden, äfven om man såsom hr N. stannar vid grundläggnings-

historien oeh den inre organisationen, utan att ha gjort bekantskap

med hela det handskriftsmaterial Mn medeltiden rörande kyrkan och

klostren, som ftnnu ligger otryckt i arkiven. Det låter kanske som
ett hårdt tal; men med sådana källor vi halva dem för meileltidens

kyrkohistoria händer det altför ofta att en urkund från en långt

senare tid <rer den upplysning man behöfver och förgäfves sökt i

äldre och samtida handlinLrar. SaluiHla hade fÖrf. icke beliTjft crA ens

till de otryckta handlingarna utan blott till det trt/cicta första häftet

af Diplomatariets sjette band för att få åtskilliga beriktiganden af

sina uppgifter t. ex. om Gudhems Uoeter s. 55, frandskanemas

castoder s. 56 o. s. v. Han hade för öfrigt haft att tillgå Kullbergs

tryekta förteckning på Biksarkivets permebref 1351—1400 och den

yngre serien af Diplomatariura för åren 1 101—09.

Det är oss vidare en gåta. hnru forf. kommit att skrida till sitt

verk utan att ha rådfrågat ett för medeltidens toj)ografi sa klassiskt

arbete som StylVes "Skandinavien under I7nioiistiden». Det skulle

t. ex. ha up))ly^t honom om rätta namnet pii ( 'istereienserklostret vid

Visby; det skulle gjort haus gisbiiiugar om läget för "conventus

Insnlensia» öfverflödiga och dessutom med nya bevis bekräftat vårt

ofvan gjorda påstående. Ej utan skäl tro vi också att förf:s studier

*) Kloiterriiendet i Sverige. EU bidrag till den eTensk» kyrksni historia.

Fdrita delen. Tiden till 1348. Fönta bftftet. 97 ••. 8. Linköping 1880.
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i medeltidens kyrkliga »antiqviteterw ha varit uagot ytliga ocb snabba.

Man låae t ex. uppgifterna om klostrens bokförråd s. 83.

Vi skulle för öfrigt icke särtkildt ha så pass länge uppehållit

088 vid denna skrift, om icke förf. uttrrckligen ntlofvat slutet på
•första delen» orb förklarat de flesta forarbetena för densamma redan

varn <i:jor(la. Vi nämligen, i hvad pfi oss beror, förebygga att

mycket arbete iie(il;ii,'ires nndnniANlnst på ett ämne. som icke {reni.i

kan med tordel behimdlas, utan mer omfattande arkivstudier, iiii fort",

hittills «5ynes ha varit i tillfälle att ei;na åt dttsamma. Iii<rentinfr

nr ledsammare än att tinna ett vigtigt ärant- su behandlas, alt man,

äfven om behandlingen ej saknar förtjenster, måste önska att se den-

samma omgjord.

Herr Fyhrvall har valt sitt ämne, »Tjarhandelskompanierna* *)

från ett hittills föga bearbetadt område, den svenska nationalekonom

miens historia. Han har ej haft, sknlle vi tro, mer in två eller tre

föregångare inom disputations- och )*peei menlitteraturen under de sista

80 åren. .'*å förtjeiit af uppmärksamhet och äfven gifvande livad

materialet auL^r denna sida af vår inre historia torde vara. Afhaiui-

liufreii Icuinar ett jjannka intre.<>ant bidrag till de ekonomiska prin-

eipernas karakteristik oeh resultaten af deras verksamhet under IGuO-

talets senare hftlft, sådana för öfrigt senast Hr. Carlson i femte

delen af Pfalziska husets historia har öfversigtligt tecknat dem. —
Hr Bloms afhandling') redogör, förnämligast efter riksdagaprotO'

kollen, för det svenska statsrådets ställning under åren 1B09— 1840
och de förhandlingar, »om slutligen ledde till den nuvarande departe-

mentalstyrelsensi införande (^enom jämförelser med den högre för-

valtningens former uud» r foregitende tider har förf. åt sitt ämne
jrifvit storr»; hi?tori:?kt intresse; måhända hadt: emellertid denna sida

af saken kunnat ytterligare framhållas, — Hr Kjdlherg (från Lund)

bar gjort början till en teckning af Rådets verksamhet såsom ett

slags tillförordnad regeriug under de nio första åren af Karl XII:s

frånvaro. ^) Han inskråuker sig här till åren 1700—1701 och har nä-

stan uteslutande följt tryckta källor. En fullständig utveckling eller

systematisk anordning af ämnet har derigenom blifvit försvårad, och

af handlin<:en bar också åtminstone delvis fått karaktären af orien-

teranile studier pa den inre fJirvaltningens område i allmänhet tnider

början af Karl Xll:s reircring. — basom specimen har äfven användts

Hr E. (\irl<oiis väl skrifna afhan(ilin«; »J^verigi- oeh Preussen ITUl—
1709m, samt möjligtn en eller annan till af de i Historiskt Bibliott k

åren 1879—80 intagna uppsatserna. De äro der allmänt tillgängliga.

Ovanlig både till sitt ämne och sin form är slutligen det sista

af de arbeten vi denna gång ha att uppmärksamma. Ämnet är icke

*l Bidrag till Svt ii<ka M andel slagstiflaiDgeBi BittorU. I. Tjårkomptoienit.

61 M. 8. (Tr. i Ili-st. Hibl. r. 1S«<)|.

^) Hrr Arnbcrg, lii-llstcuius uch Lägervall.

') Det sTentkB tUtsrådets orgaoisntion 1809—1840. 84 + 8 m. 8. Ijps.

Fonok till en terkniti- nf \\-u\&{a ttillning och verkmnhet 1700-1709.
i. 1700-1701. 97 M. Luud lööi.
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hlott haintadt frän främmande Jands historia, utan fran sa uHägsna

tider som det äldsta frankiska rikets. Det iir iiämlij^en Hr P.

E. Fahlbecks "Kritiska studier öfver det frankiska rikets jildsta sam-

fondflskick» ^ Vi skola ej yttra oss öfver lämpligheten af &mnet.

Lika säkert det är, att det i sig sjelft är synnerligt tilldragande oek

rikt på intresse — sedan gamla tider har oerhördt mycket skarpsinne

nedlagts på detsamma — lika visst är det att publiken, äfven den

lärda, här i Sverige är tämligen f&talig för ett dylikt arbete. Det är

ett inlägg i en vetenskaplig frfiga, som tillf dato ej i skrift blifvit hos

088 behandlad, och förf. har att byta meniiiirar med sådana storheter

som \\ nitz. Roth, Sohm, de Coulaiiiri-s. för att taga några bland

de lefvaiide. Boken är emellertid skrifven med mycken sjelfstandighet

och afluttad pä ett energiskt och uttrycksfullt språk, som tyckes röja

att f5rf., livad formen särskildt beträffar, gått i skola hos Sohm.
Yi vilja ej påstå att förf. allestädes har Öfvertygat oss om riktigheten

af sin mening, men man följer honom med intresse och nöje på den

tammdplats för de mest stridiga meningar, på hvilken han rör sig

med mycken säkerhet. Hans redogörelse för det salfrankiska rikets

uppkomst är nog förtjent af uppmärksamhet, liksom äfven skildringen

af de frankiske konungarnas riiltsliga ställning i det af dem cröfrade

Gallien; och framsliiUningcu af rättsmedvetandets genombrott i det

våldets verk som det äldsta frauko-galliska samhällsskicket onek-

ligen var, är utförd på ett tilltalande sätt. Det är för öfrigt med
tiUfredsställelse vi finna honom göra rättvisa åt Loebell, efter vår

mening en bland de förträffligaste känname oeh skildrarne af det

samhällsskick^ som Gregorius af Tours så målande har beskrifvit.

Till en annan klass af hvad man kunde kalla historisk till-

fiillighetslitteratur, den i läroverksprogrammen inneslutna, skola vi

måhända en annan gång återkomma. Häi har ej utrymmet med-

gifvit det.

E, Hildebrand,

Rigskansler Grev Griffenfeld. Kt Bidrag til Nordens Hi-

storie i det 17:de Hundredaar af Otto Vaupeli Förste Del.

IX 4- 206 + 184 SS. 8. Kjubenhavn. C. A. Reitzels Forlag

1880.

Ktt intressant ämne för en historisk mf>nograti teckningen nf

den Köpenhamnske vintapp;»rens ryktbare son, som efter en sällsynt

lysande bana drabbades af det bittra olycksödet att under mer iin

tjugo af sina bästa år se sig sjelf förgäten, eller ihågkommen blott

<) 227 M. 8. Land 1880.
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för att underkastas nya veflervardigheter, och att la sjranserua for sin

rikt utrustade andes verkaauihet inskränkta från ett helt rike' till ett

fängelses trånga murar! Läkare, matematiker, teolog, jurist Tar han

slutligen under några f& ån tid en af sin erldsdels fr&mste statsmin,

som åt sitt försvagade fådemesland skänkte en öfreigående be^deise

i Europa. Hans statsmanskap eger för den nordiska historien ett

specielt intresse. Han var en bland de få, sora upprikti^-t önskade

föra en skandinavisk politik och deri såg de nordiska rikenas väl-

förstådda intre^sso, ehuru han misslyckades i följd af samtidens kort-

synta berakniiiL'ar och verknin2:arna af Århundraden*! a^rcr Man har

af honoui intet yttrande om sitt fäderneslands olyckor under aren

1657—60, säger förf., och tillägger att lum nog fann »at det vilde

(ere en önskelig ting, om de trende Riger bleve forenede, aelr om
sammenslntningen foretoges paa en voldsom maade.» Det ar sfill-

samt nog att så f& på den tiden delade en tanke, som hade sådana

forfäktare. som Karl X Gustaf, Oriifenfeld och Gyllen stiema, och då
förverkligad hade kunnat åt norra Buropas historia gifva en annan
gån£?.

rppnfifton miiste sålunda anses vara mycket lockande för en

historiker, helst den danska litteraturen icke lärer eira nåijon till-

fredsställande skildrinp: af (irif^eufeld. Hr Vaupell har att döma efter

källförteckningen och bilagorna åt sitt ämne egnat omfattande stu-

dier och begagnat både handskriftssamlingarna i Köpenhaihn och

Stockholm. Hvad de senare angår, har han isynnerhet gjort bruk

af Nils Brahes korrespondens under sin beskickning till Danmark
vintern och våren 1675 dels for att underhandla om det sa länge

sväfvande nordiska förbundet dels for att framföra Karl \hs frieri

till den danska prinsessan T'lrika Eleonora. Sjelfva korrespondensen

nr t. o. m. till största delen bland bilaprorna aftryekt (s. 48— 177).

Uj)ptaL'and<' n:ira tvä tredjedelar af dessa, och fr»refaller, så lånirt vi

haft tillfälle att jinnföra originalen, i allmänhet vara noggrant åter-

gifven. ÄJven de öfriga bilagorna angå med undantag af de första

13 sidorna nnderhandlingama med Sverige 1671—1674.

Det hittills utkomna första bandet går till midten af år 1675,

(1. v. s. till öfjonblicket före det nordiska krigets utbrott och Griffen-

felds eget fall. Det behandlar sålunda GritTcnfelds un<rdom, hans

inträde i statens tjenst och hans uppstiirande till makten äfvensom

hans verksamhet på den inre och yttre politikens område. Isynnerhet

är (len senare framhållen, oi'h i öfvcrens^^tammelse med riktninsren i

dritVenfelds hela utrikes ))olitik intaga förhandlinfrarna med Sverige

en vigtig del, man kunde nästan säga hufvuddeleu af framställningen.

Det år af desto större intresse för oss, som vi sakna en detaljerad

skildring af dessa förhandlingar, i hvilka, det måste erkännas, den

svenska regeringen på allt sått sökte eludera den danska och den

erbjudna vänskapen möttes med retsamma och småaktiga genfor-

dringar, särskildt i afseende på de då sväfvande ytterst ömtåliara

frajrorna om llolstein och Oldenburs;. Iliir hvarje tillfälle jrreps att

påtruga den danska regeringen överiges inblandning i dessa tvister.
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franiifär bl. a. af den lialft löjlirra uiitlerhandliiijjcn, som deu sveuske

residentvai Lilliecrona inledde med utsidda danska kommissarier om
Kanivari kopparverk i Lapplund, om hvars läge ingendera parten egent-

ligen hade någon klar förestftllning (ses. 161 f.). För öfrigt skildras

utförligt desta förhandlingars Tixlande gång, Petkums underhandling

i Stockholm 1671» Oxenitiemas i Kdpenhamn 1672, Jnels i Stock-

holm 1673 och 1G74 och slutligen Brahes 1675 i Köpenhamn.
Resultatet af dessa årslånga - arbeten vardt som bekant i det närmaste
ingenting; endast Karl XLs trolofning med Ulrika Eleonora blefen

frukt af dem. utan att dock kunna af böja kriget

Trots allt livad lir Vaupells bok sålunda eger af intresse för

ISverige, måste vi uppriktigt tillstå att den som historisk komposition

svikit våra förväntningar. Det är vida mindre Grifteufeld, synes det

oas, som boken egentligen handlar om, %n förhandlingarna med
STcrige 1670—76, och låt Tara att den förre i dem var en hufvnd-

aktör, kan det ej nekas att de senare hro skildrade med en bredd,

som om de Tarit det verkliga föremålet for arbetet. En fjerdedel

af texten egnas åt framställningen af Nils Brahes underhandlingar,

som upptogo tillsammans sex månnder och ledde till intet resultat.

Hans bref äro delvis ord för ord återgifiia och enhvar måste mcd-
gifva att detaljer sådana som de hvilka meddelas ss. 171 och 173
svnas något öfverflödiga i detta arbete. Afven annars visar den

ärade förf. en viss benägenhet att kasta sig in pa öfverraskaude och

efter trårt förmenande omotiverade sidoutflygter, t. ex. om den
danska hofhållningen s. 27 följ. med dess utförliga uppgifter om
de kungliga råttema och om anskaffandet af singklider åt hofVets

g&ster; om härens indelning s. 53 m. m. d. De kunna vara in-

tressanta i sig sjelfva, men man väntar ej att finna dem just här.

Lika litet kunna vi neka till att förlis esrna l)etraklelser understundom
synas oss sta på gränsen af det triviala både i fråtra om (^riftViifeld

sjelf, om andra samtida personligheter, t. ex. Ludvii: XIV, och de

politiska situationerna. Hvad som deremot ännu s^i länge icke

framstår tillräckligt klart är GrifTenfelds egen ställning till partierna

i Danmark, hans personliga uppforande och verkliga karakter. Det
förefaller osa i det hela taget, som om ett ganska rikt material

förelegat förf., men att han icke gifrit sig tillräcklig tid att genom-
arbeta detsamma. Vi ha emellertid ännu icke sett det hela. Må-
hända kan slutet gifva anledning till ett ändradt omdöme.

ffitt. Tidskrift tdbU
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OorreBpondanoe diplomatique du baron de SuUlrBoUimti,
ambassadeur de Sucde en France, et de soo successeur cemme
chargé d'affaires le baron Brinkman. Documents inédits sur

la Ilévolution (1783—1799), rerupillis aux arcliives royales

de Suede et publiés avec uoe iutroduction par L» Léouzou
Le Duc. Paris 1881.

Vtgifvaren af dessa handliugar, Louis-Antoine Léouzou Le Uuc

(f. 1815), ir ej obd^ant för den Hteråra allmSnheten i de nordidEa

landen. Under loppet af tre årtionden har han oflTentUggjort ett be>

tydligt antal arbeten df?er svensk oeh finsk literator ooh historia»

öfver nordiska antiqviteter, öfver Sveriges fångvård, äfvensom öfvsf

s&ttningar från svenska och danska, jämte några politiska sitnations-

skrifter vidkoininande skandinavisk-europeiska förhållanden och intres-

sen. Vår förhiiuK lse till honom för denna ihärdiga, vackra verksamhet

kan ej annat än ökas genom det i år utgifiia urvalet ur svenske

ambassadörens i Paris, friherre E. M. Staul von liolsteins diploma-

tiska brefvexliug. Åt en misskänd, en orättvist häcklad svensk man
har han, den ^nske forskaren, härigenom beredt en sen upprättelse.

Det har blifrit traditionelt att omtala friherre Staél såsom »dams.

Den qvinna, åt hvilkens missvård han öfverlemnade sitt namn ock en

efterstrifrad rang, är ej ntan andel i utspridandet af denna tendens-

iQgn, som ju inför hennes samtids >'k(>n'>rnnma opinions-tribunal kunde
tjena till förmildrande omständigliet vid domen öfver den ftniHrika

hustruns uppförande mot eu man, den der var dum oeh derför —
sitt öde värd. Men vi förkasta hennes utsa^^a, såsom den liHigt in-

tresserade partens, hvilken vitnar i egen sak.

Öfver Statils politiska bana lyser i hennes början iåéi soUjus.

Ui)pburen af det franska hofvets gunst, (år han efterträda grefve

Crentz, först såsom chargé d*affaires, sedan såsom amb§ssadör, oeh

1786 gifter han sig med den rike Neokers dotter. Men bistra öden

väntade honom. Gustaf IILs förtroende förlorade han alldeles, så

snart revolutionen utbrutit, hvilken Stael betraktade med sympati och

bedömde med förstAnd, medan den i konungens ögon var intet an-

nat lin afgrundens verk oeh foster, (histaf III hade. oeksÄ han. en-

ligt Ludvig XV:s höga förebild, sin t!:i€cret du Ji'oi, en lit nilitr diplo-

mati vid sidan af den ofticiehi. Vi ville gerna förmoda, att den

förre blott hade till uppdrag att förfullåtändiga hvad den senare

meddelade, men vid låsningen af ett bref till konungen från ambas*

sadsekreteraren Bergstedt af den 4 juli 1791 är det ej möjligt att

undkomma den slutsatsen, att man af ambassadörens närmaste man
fordrade spiontjenst oeh önskade ofördelaktiga omdömen om hans för-

man. »Då jag i underdånighet förklarar E. M:1j>, skrifver B., »att

baron Stnids mSgskap hos herr Necker ej inflyter på svenske am-

bassadörens tankesiitt; att alt hvad jag känner af hans tal oeh upp-

förande svarar emot detta embete^ att baron Ötael nyttjar sine måug-
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faldige bekantskaper till gagn för K. M:t8 tjenst; su ar detta ett lof-

ord, som jag ej skulle med skäl kunna neka honom, om jag vore

huis ovän, men dock såge honom lika så öppen och oskrymtad som
Bv». Han fnmhUlflr idaio, hunisom, då »stöitto mftngden af folket

hår af alla klasser är af det rådande partiet», man ja i sin hållning

måste taga hänsyn härtill, samt att de utländska sändebuden ej kunde
»tillsluta sina hus for personer, dem allmänna tänkesättet beskyddar»,

ej heller utan fara »ge fritt utbrott åt» tänkosätt. sora altför mycket

strede mot den rådande opinionen. Om, tilläi^ifcr han slutlifijen, »om
i den beskrifning, jag nu gjort om baron Sta(-is siäJlninp och upp-

förande, min erkänsla för hans ynnest gilVit värma åt uttrycken, så

hoppas jag att £. M:t i nåder ej misstycker det, ty jag har ej skilt

mig ifrån sanningen. Jag vore ej Tärd £. M:ts bifall; jag skulle

säluTt A dess onåd ooh förakt, om jag hade den lågheten att utaf

missriknadt begär att göra mig behaglig för tronen förtala min chefr.

Bergatedt svek lika litet som Stael sin skyldighet att ärligt säga

konungen sina tankar om händelserna i Frankrike, ehuru han alt

för väl visste att han på det sättet ej kunde tjöra sig »behaglig».

Framhållande den till<nfvenhet för den nya konstitutionen och för dr

republikanska idéerna, som herskade i provin}<erna, anmärker han, att

der hade främmande arméer intet understöd att vänta (1791 ^iq).
Han uttalar sin öfvertygelse att franska nationen, ehvad olyckor

kunde henne förestå, »lika så omöjligen återtar dess förre begrepp

om adelns oeb presterskapets privilegier, som det varit omöjligt

atl förmå protestanteme att åter uppfatta någon tro på de and-

liga helgonens interccssion och myndighet hos gudamakten, sedan
Luther och ('alvin nedsatte dera till likhet med den öfriga syndiga

menigheten af menniskoslägtetw. Ju mer ankdniiifr H- nnsås: si? cira

att tro, att konungen ämnade taga verksam del i dr franska ange-

lägenheterna, dess mera ovilkorlig blef honom »den skyldigheten att

med noggrannaste sannfärdighet mala deras verkliga beskafienhet»,

odt det äfven med fara att misshaga (1791 'Vis)*
Från Bergstedt fick sålunda konungen likadana upplysningar och,

mer eller mindre direkta, varningar, som Stael förut meddelat. Men
denna samstämmighet kunde ej öppna hans ögon eller minska
det misshag, hmurmed han ansåg sin förut så ynnestfullt behandlade

ambassadör i Paris. Gustaf III drömde om återställandet af randen
ré'jimr nt;m någon prutman, ocli han inbillade sig att kunna med
ett trollslaii af sin teatervärja gcnoniföra denna förvandling. »Icke

en enda förändring, icke en enda efluririft: i våra ögon äro nioiiar-

kisterne (d. v. s. de konstitutionele) lika brottslige som demagogerue»,

. jrttmde de halftokige emigranteme i Coblentz till preussiske konun-
gens agenter, som vågade påstå, att både rättvisa och klokhet fordrade

att man »åt nationen offrade vissa det gamla styrelsesättets missbruk»
(Ernest Daudet: Hi.stoire des conspirations royalistes du midi sous

la Bévolution. Paris 1881. s 120). Sfidan var ock Gustaf lll:s tanke.

Missnöjet med Stall och det fattade beslutet att snart bryta med
Frankrike förauläto således den conge^ i sjelfva verket liktydig med
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en rappel, hvaroro Staél mottog kouungeiii ordres den 11 januari

1792. Visserligen yttrar Staél i braf till konungen sin nssa förhopp-

ning att änna en gång få bevaka 1^. m:ts intressen i Paris, men
näppeligen kunde han på allvar hysa den. Bedan 1789 (bref af ^/f,
hos L. Le Duc), då Stael fått anledning att tro att Marie-Å ntoinette

sökte utverka Fersens utnniniiande till ambassadör, framskvmtar tvd-

lig-t noo- ho!is oro just i hans försäkran, att han nifd liiirii förlitade

61^ pil kouun»;ens rättvisa. Svårlisreii kunde han halfunnat år senare

tveka um betydeisen af den befaiiuiug han fick att återvända till

Sverige.

Med den 29 mars blef emellertid ställningen helt förändrad:

de nye makthafVande voro Staéls personlige vinner, ooh de kastade

genast den aflidne konungens storpolitiska fantasier öfver bord. Lik-

väl vånde Stael först efter ett år tillbaka till Paris. Under tiden

förestods ambassaden af Bergstedt såsom chargé d affaires till i bör-

jan af juli 1792, hvarefter ambassadpredikanteu Gambs hade att vårda

arkivet och i ofritt tajja sig af förekoraraande svenska angelägenheter

i Paris. Bergstedts depcchcr under 1792 innehålla uågra ej förkast*

liga bi(lra<4: till >jambaj»sadricens» karakteristik.

»Mitt hat för personele berättelser» — akrifver ii. tiii kabinetts-

sekreteraren Silfversparre (1792 '^/,) — »har gjort att jag hittills

tegat angående ett åmne, hvars numera betydande följder jåmte dess

altför stora kunnighet kunde ådraga mig förebråelser, om jag ej bröt

min tystnad. Det är dock i största förtroende som jag för tit. yppar

fru Stael von Holsteins högst oanständiga uppförande.. Alt sedan

hennes mans bortresa har hon kastat si}»' i intrie^er med en ifver som
liknat L''alenskap. Hennes hus har likasom tillhört herr Narbonne.

hos henne uro öfverläsrj^ninnrar hiillna, tal för nationalassenibleen

saniuiansatta, intriger samnianspunne. Detta har skett utan hemliar-

het, tvärtom med en affektation, som väckt allmän uppmärksamhet

och lika allmän förargelse. Hvad som år ännu mera obegripligt är,

att ministrarna inlåta sig i öfverläggningar med en qvinna, hvars

fåföngliga oeh våldsamma sinne ej tillåter henne att vara diaeréte.

Både herr Lessart och herr Narbonne hafva likväl haft denna oför-

sigtighet. Den förre, innan han blef oenae med herr JNarbonne,

meddelade sine »lepeeher ifrån franske ministrarnc, men ovänskap

med herr Narbonne adroir honom fru Staels ovilja och tillslöt hennes

port för honom. Hon kubalerade för att få herr Lessart renvoyerad,

men hennes kahaler störtade herr Narbonne, l^ast de äfven indirekt

bidrogo till herr Lessarts olycka. Hon har skrifvit de tre genera-

lemes bref till herr Narbonne, samt genom general Valenoe låtit

utdela dem'). Hennes plan var oeh år ånnu att A herr Narbonne

') Krigsministern NRtbonne, vid donna tidpunkt M:me de Stails Wåti ftyw
nade favorit, åtrådde ntrikcsministern de Lcasarts plats. Den ivenslca atnbassa-

dricen, aom i och genom Narbonne altom utrikeauiiniäter trodde lig kunna be-

hertka Vrankriket oeh verldent ödea, idkte till ea böljan fSrml de LetMrt att

frivilligt årtijtn sig tillbaka fr&n en befattninfr, som — skrcf lion till honom
»kant dåliga helta och hänt kartkter ej tillito honom att behörigt sköta oader
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etablerad till principal miui&ter. — Drottningen, fiende till anibassa-

dricen Staél, kuude ej heller naturligtvis tåla en minister nog ^>vilg

•tt låta styra lig af denna galna qvinna. Hon har nu allmftnhetens

yttersta bat och fftrakt för sin yra att vilja vara betydande. Lyck-

ligtvis arrangerar hon snart» som hon siger, sin afresa hftrifrftn, om
ej herr Narbonne åter inp&r i rainist^^ren. — Jag utber mig, att

baron Staél ej måtte få kiinskap af detta bref; han har för sin hus-

tru en tillgifvenhet, som hedrar mera hans bjcrta än hans för^jfånd.

Min belägenhet här beror deraf, att fru Stat-l von Holstcin aldrig

får kunskap att jag inberättar hennes uppförande. Jag har för öfrigt

ej att personligen beklaga mig öfver henne, jag bör ock tillägga att

jag aldrig hört henne tala annorlunda än med vördnad om konun-

gen, men med alla hennes goda egenskaper (ooh hon har dem) ir

hennes hnfvnd så förbxylladt» hennes ärelystnad så grftnslds, att jag

ej finner för henne nfl^t tjenligare ån att hålla Näring för någon
Unbb eller ock ett rum på dårhuset».

Bergstedt berättar en månad senare att M:me de Staél ännu
år qvar i Paris, men att han länge hört hennes afresn ointala«i som
fuii staende. »Den tiden», tillägger hnn i genomskinligt försmädliga

ordalag, »mätte förmodligen ej vara långt borta, emedan evéque

d Autun (Talleyrand) snart reser till ijigland, och Narbonne till Metz».

Några veckor senare skrifver han: »Ambassadrieen är återkommen från

sin resa som haft den afsigt, jag sagt. Jag nödgas begära ordres

i anseende ^ henne. Om Narbonne blir blesserad, är hon determi-

si sv&ra omständigheter». Då han ej fogar sig efter detta välvilliga råd, ungri-

pes han af det i lagstiftande församlingen öfvermäktiga, med Narbonne och M:me
d« Staél förbundna, Giroiule-partiet. Kör att stärka »in stnlluing i denna kamp med
de Lessart, som tillhörde hofvets s. k. »österrikiska komité», låter Narbonne till

sig skrifva ett bref, hvari »de tre generalerne* (Kochambeao, Lackoer, Lafa^ette,

AfVerbefiUbaffare fSr hrar tin af de tre arméerna) yttra sin finskan, att han mitte
cjvnrstaBna I ittinist*timk Di-tta bref och Narbonnes svar ofTentliggjordes; man
ville genom dessa inverka pä konungen till Narbonnes förni&n, men Ludvig XVI
tog humör, eller åtminstone begagnade denna ogranlagenhet såsom anledning att

afakada Narboan» (1792 ^
3), hvilket skedda brusquement, 6nK«l«MMl, prtsqmå

grossiérement, sSsom Fr. Masson, det franska utrikesdepartementets mot revolo-

tionen ytterst fientligt sinnade historieskrifvare, uttrycker sig. Lagstiftande för-

aamliagan betsande denna Stgärd med en (Srktaring, att Narbonne medfSrde
nationens aakfisd, och ett beslut att de Lessart sknlle åtalas inför den i Orléans

sittande riksrätten ("",). De Lessart, som måhända '<knllf kunnat rädda sig

genom flykt, föredrog alt underkasta sig ransakning och dum; han lat sit; arre-

at«ras och fördes till Orléans. När efter den 10 ang. 1792, efter konungamak-
tens suspenderande och den knneliga familjens in-ifitfande i fe Temple, revulu-

tionsdomstolens föregångare, »TribDnalet af den 17 aug.», inrättades, äskade »fol-

ket», d. T. s. Paris-kommnnen, att de 1 Orléans förvarade stataflagar aknlle förat

till Paris, för att dömas af det nya tribunalet. Lagstiftande föraamlilgen skyn-

dade natiirlitrtvis att jrS denna folkönskan till mötes, hvarpå kommunen till Or-

léans afsände hundra förrättningsmän, under befäl af den beryktade Fournier

oiad rninamBet tÅmérUuänt för att Terkstilla flngames fljrttaing. Under denna
färd inträflfade en af revolutionens mest fasansfulla tilldrosrelser, då af de fenitio-

tv& fingarne fyrtiofyra, bland dem Brissac de Lessart, pa det ohyggligaste sätt

massakrerades af an rasande fblkmassa. i Versailles den 9 sept. 17^. En sidan

ntging bar M:me de Staél natnrligtvis lika litet önskat som förutiett, men till

hau •olyeka'* bar hon, sisom Bergstedt säger, i sio nia indtrakt bidragit.

Digitized by Ceogie



LXXXVI ÖFVEB8IQTBB OCU QKANBKMIKOAR.

uerud att resa till honom; och hon bar äfven i sinnet att, om han

skulle qvittera, följa honom, möjligtria till England. Bör ja^ i detta

fall ge benne pass? Jag tror ej. Jag b5r ej bidra att skaffa svenska

ambassadrioen tillftUe att promenen denna titel på stållen, der hofvet

f&rmodligen ej "dll ha henne. Det år skada på henne. Hon
har en i granden ganska hederlig karakter, men det vårsta hofvad

.

i verlHen».

Men, låtoni oss återvända till friherre Stael von Holstein, som
öfvrr ]>anniark, Hamburg, Bel«^ien ankom till Paris den 2f> ft-bruari

171)3. Det af hr Léouzon Le Duc oftentliggjordu urvalet af hans

depecher stannar vid början af 1792, då Stael reste hem till Sverige,

ehnra Gnstaf III befalt honom att begifva sig till Schweiz, och först

på sommaren återkomma till Sverige. De följande åren af Staels

diplomatiska yerksamhet intill 1799 har hr Léonzon Le Duc, ntan
att meddela nigra nyn aktstycken, korteligen résumerat efter de Schin-

kelska »Minnenaw. Vi ega ej rätt att klandra cn plan, med hvilken

utirifvnren antagligen har afsett att meddela hvad af Stads diplo-

matiska korrespondens företrädesvis är af vigt för den franska histo-

rien. Men frän sven.sk synpunkt åtminstone kunde man önska, dels

att det väsentligaste af den svenska ambassadens, Staels med fleres,

brefvexling med det svenska kabinettet under de följande åren af

1790-talet blefve nårmare undersökt ocli dess innehåll nftrmare be-

lyst genom anlitande af, förmodKgen befintligt, franskt aridT-materinl.

Hvarken de något förhastade underhandlingarna mellan Sverige oeh
Frankrike år 179:i eller, an mindre, de som fördes 1795— 1796, äro

intill denna stund på ett tillfredsställande sätt redoWsade. Det kan
för öfrigt anmärkas, att hrefven från Stai l, fiambs ni. 11. under dessa

år längt ifrån sakna intresse för bedömande af revolutions-händelserna,

och att för öfrigt J^taels rapporter fran denna tid uti icke mindre
mån, än de i utgifvarens samling meddelade, äro egnade att veder-

lägga den häfdvunna, ofördelaktiga meningen om Staels politiska

intelligens. Några antydningar härom torde ej vara nr vägen.

Hvad man ån må tänka om Staels sympatier för revolutionen,

skall man dock ej kunna förebrå honom, att han hyllat och gillat

skräckväldets blodbad. Ett af de fruktansvärdaste missgreppen, in-

rättandet af den parisiska revolutionsdomstolen, kunde dock på den tiden

anses annorlunda, än efterverlden velat medgifva. Man vet, att Dan-
ton i denna iitgiird, som skulle få så rysliga följder, säg ett medel
att rvcka revolutionens v('rkliL''e eller förmente tiender undan den
juiftice populaire, hvars fasansfulla minne fortlefver under September-

mordens namn. Samma uppfattning återfinner man i Staels bief.

»Under flere dagar», skrifver han den 26 mars 1793, »har h&r i

Paris varit en hemlig fermentation. En stor mängd af emigranter

hafva blifvit arresterade, likväl utan minsta buller. Om ej le Tribw
nal Revolutionnaire snart sättes i activité, har man all anledning att

frukta, det scenerna af den 2, 3 och 5 september nu åter igen för-

nyas». Han upprepar snmma flsigt i ett senare bref. Ej mindre

märkligt är det att höra ambassadpredikanten Gambs, som i Paris
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genomlefde hela •kråoktiden, vid den afgdrande kampen melUn giron-

diterae oeh Berget taga parti mol de förre. Han ogillar den af gi-

londieter bestående tolfmanna-kommissionens åtp:rii(lcr, som gåfvo när-

maste nnledningen till resningen den 31 maj. Girondisternes försök

att tända det inbördes krigets Iftga dömer fJambs mycket strängt.

På tal om insurgentenie i Vendée förmäler Ganibs, huru prcsterne

lyrkats intala dem, att de som stupade skulle uppstå igen inom tre

dagar. Den okunuiga allmogens vidskepelse, tillägger hau, skall maii

aldrig lyckas utrota, så länge man lemnar undervisningen i prester-

nes hftnder, el långe man ej anförtror den åt lekmån, som i barnet

se en varelse beetåmd att gagna samkållet och vara lycklig» hTars

förmögenheter de böra utveckla, ej hopkrympa oeh (jvafva. Ett sådant

arbete kan ej väntas ens af de prester, som svurit den konttitntio-

nela eden: ej heller de kunna frigöra sig från sin gamla espHt de

corpa, som gick ut pä att främja okunnigheten, för att lättare kunna
herska.

Staels korrespondens från år 1793 är knapphändig. Oni be-

skaäcnheten af de subsidie-undcrhandlingar, hau då torde med väl-

fardskomitén, ehuru han vistades i Paris såsom privatperson, och om
vidden af det bemyndigande, som hertigen-regenten meddelat honom,
eger man ej Mlståndiga underrättelser. Att han öfverskridit sina

fullmakter och handlat sjelfrådigt, har väl blifvit sagdt, men icke

bevisadt. Underhandlingarna ledde ej till något politiskt resultat,

men för Stael medförde de, utom annat obehag, den anklagelse for

brottslig egennvtta, som en af de dåvarnnde maktegande sökt häfta

vid hans namn. Den som sålunda angripit Stads heder är visser-

ligen ingen annan än Rertrand Barerc, hvilkens lögnaktighet enligt

Macaulays mening bör aktas för den präktigaste varieteten af Men-
éaeium Vaa&mievm oeh kallas Mmdaoium 'Barerianum, men åfven en
sådan lögnare som Barére kan ju en eller annan gång hafva råkat att

tala sanning. ÄfVen mot en sAdan mans positiva, detaljerade upp-
gifter kommer man ingen vart med den subjektiva öfvertygclse, som
vi hysa, att Stael ej begått och ej var i stånd att begå den låghet,

som Barére skyller honom för. Då en motbevisning naturligtAns ej

kan åstadkomnias, »a nia det betraktas som en förmån för Staels

minne, att den man, som skulle hafva varit Stai-ls niedbrottsling

i det af Barére uppgifna fallet, nämligen Danton, val numera, tack

vare A. Kobinets forskningar i den ryktbare folktribuueus lefnads-

historia, får anses rentvådd från anklagelserna för ett penningbegär,

som ej skydde olofliga medel. Baréres berättelse innehåller f. ö.,

korteligen sagdt, att Stael erbjöd välfördskomitén en svensk flottas

biträde- mot England, men för denna hjel]) begärde 12 till 15 mil-

lioner i subsidier, att Danton understödde denna plan, medan der-

craot Barére motsatte sig den. Myeket riktigt karakteriserar Barere,

i förbigående sagdt, de svenska anbuden — de må nu hafva haft denna

eller en något skiljaktig lydelse — såsom une .'^pecnlittion ji^cale. I

följd af Bareres motstånd skall Danton sedermera hafva hittat på det

förslaget, att Stael skulle begifva sig till Stockholm, för att der få
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den erbjudna maritima bjelpens storlek af vederbörande på ett bin-

dande sätt bestämd; men till resekostnader och för sakens bedrifvande

i Stockholm borde till Stat-l förskjutas GOO,OuO francs. Icke heller

detta fiirsla^ ville Barére inlåta sig pa, eller Åtminstone ej tag^a nå-

gon del af ansvaret för ett sådant valfarJs-komitens beslut. Danton
passade dä pä en gäng, när Bari-re var sysselsatt i konventet, att

förmå välfördskomitén att uppdraga åt atriketministeni att till Staél

utbetala 100,000 écaa, hvarpå Staél roate till Coppet, och man aldrig

mer hörde talas om Sveriges kooperation till sjös mot England
I maj 1793 leranade Stael Frankrikes hufvudstad och reste till

Schweiz, hvarifrån han mot årets slut begaf sig hem till Sverige.

Paris återsåg han först i januari I7i»5, sedan vederbörande i Stock-

holm ;Uer funnit tiden vara inne att närma sio^ republiken, för att

— utverka dessa subsidier, som tyckas hafva varit sjelfva hjertpunk-

ten i hertigen- regentens politik. Det skifte uf Staels diplomatiska

carriére, som nu börjar, räknar en dag af glans, den då han inför

konventet aflemnade sin fullmakt såsom svensk ambassadör hot

republiken (24 april 1795), och då det i konventet föreslogs att

i des^ samlingssal den svenska flaggan skulle uppsättas. Visserligen

afslöt hap också med republik( n ett hemligt, provisoriskt fördrag och

beredde vederbörande i Stockholm den så länge åtrådda njutningen

af en första penuingcremiss, jemte löfte om fortsättning. Afvenledes

utverkade han ett löfte, att, vid republikens fredsslut med iiapoli-

tanska hofvet, detta senare skulle tiliförbindas att lemna Sverige u[)p-

rättelse for sitt beteende vid den Armfeltska sammansvärjningen.

Men snart kom den ena (humin eller den andra på det nya vinakapt-

bandet I Paris fordrade man valuta för de lemnade och de utlof-

vade penningarna, man fordrade en oförskråckt hållning mot England,
en neutralitet, som vore »väpnad» till gagnet, ej blott till namnet
Från Stockholm åter kältades med tröttande enformighet: pengar,

pengar, mera pengar. Man kan ej utan deltagande följa Stael i hans

outtröttlif^a och visst icke oskickliga bemödanden under det långa

diplomatiska fälttåget för dessa ömkliga subsidier, som han i hvarje

ögonbliek trodde sig gripa, men som oupphörligt gledo honom ur

händerna. Annu mera blifver detta händelsen, när hertigen-regenten

och Beuterholm, uppskrämde och förrirrade, började närma sig till

Byssland. De styrande i Paris blefvo ej länge i okunnighet om denna
vändning, som naturligtris för Staél tillintetgjorde hvarje utaigt att

lyckas. Han åter, mindre underkunnig om hvad som föregick hemma,
måste forsiikra att ingen förändring inträdt i den svenska regeringens

afsigter. Man lät honom fortfarande vidhålla, att Sverige önskade

den svensk-franska alliansens utvidtrning till en stor, emot England
och Ryssland riktad, neutral liga; naturligtvis måste han på sarania

gång, dagligen och stundligen, påminna om, uiistan tigga om ilessa

subsidier, hvilka raan i Paris var så myeket mindre hågad att lemna

') Stael karnkterisernr Baröre lika kort som träffande, nar han i ett bref

yttrar: »icke grymhet, utau feghet är hnfvutldraget i haoA lynne, och han bar

tjent brottet till nodsrttfid, fSr att ej bli dets offer». .
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soiu man aiiså^ sinf veta, att den första sändningen ej användts till

sitt rätta ändamål, Hottans iståndsättande, utan till onödiga lyxut-

gifter. I denna bedröAiga belägenhet förkroppsligar han den defi-

nition, i hfilken Heniy Wotton för några hundra år ledan beteck-

nade diplomatens yrke: Legatva eit vir hcnuå, peregré minua ad
wimUiendum reipublicce causa.

Medan man i Stockholm beredde Staél de oöfvervinneliga hinder,

pä hvilka hans bemödanden strandade, förargades man, att han ej

formad df göra det omöjliara möjliirt. Det sätt, hvnrpå de makt-

ägande behandlade honom, vittnar om cn obeskritlig lumpenhet.

Gdiiir efter annan måste Stael heklaera sif? öfver den förlherenliet,

han iråkade genom iuneqvartulens uteblifvuude i mäuudtai; undra

beskickningar deremot fingo dem i skälig tid. Hans sekreterare

måste, ej utan svårigheter, låna penningar för att kunna hemsanda
en kabinettsknrir. Stael skrilVer tUl rikskansleren att, ntom hans

oeli legationens personliga embarras, »K. M:t8 och rikets kredit i

dra mån deraf blifyer lidande, att, om så p&fordras, ingen af am-
bassaden kan negociera 100 louisdor till K. Mrts tjensto. Men icke

no^ härmed. Herticren-regenten vägrade att ersätta Stni-l en betvd-

lig- summa, som denne på hötrvederbörlig befallnini>: upplanal till

hemliga utgifter under de f()r hertigen och hans <runst]ing så vigtiga

subsidie-uuderhandlingarna.. An värre, denna vägran var ej ett brutalt

nej, utan ett knep, der det perfida och det lumpna förmälas med hvar-

andra; hertigen fordrade nämligen att Staäl skalle framlägga veri-

fikationer! Ambassadören skrifver härom till rikskansleren (1796 ''/4):

»Sedan min ankomst till Paris nästlidet år erhöll jag h. k. h.

hert.-regentens nåd. befallning, att till befrämjande af de mig i

nåder anförtrodda negoeiationer med franska republiken använda, om
sä behöfdes, cn fixerad summa af 300,000 livrés tournois. Icke fin-

nandes de förmåner, som sedermera medelst traktaten erhöllos, hvar-

ken svarande emot hvad Sverige medelst dess under kriget iakttagna

uppförande förtjent eUer hade bort sig förvänta, inskränkte jag sjelf

de till denna negodation i hemligliet använde medd till en tredje-

del. Denne tredjedel, som n^gor 100,000 livrés, m^te jag då nego-

eiera, ooli har räkning derå med Signeol bKfvit insänd. Denna räk-

ning var ej qvitterad; men kan ej heller blifva det. E. E. har sig

sjelf nogsamt bekant, att vid dylika tillfällen man icke fordrar qvit-

tens, och att det är mig en omöjlighet sådana producera. Enligt

h. k. h. regentens nådiga skrifvelse hade jag trott mig berättigad att

rembouraera mig derför af den första skedda utbetalningen af sub-

sidierne; men som misstankar härstädes deraf kunde uppstå, dömde
jag tjenligast att låta remisserna derför ske ifrån Stockholm, samt

förtrSstade mig i öfrigt på £. B. höggunstige oeh bevågne åtanke.

Men då jag emot förmodan och vana drana gång icke dermed blif-

vit hugnad; och derjemte det hopp jag haft att ambassadens trakta-

menten (hrilka, oaktadt fjerde månadra nästan redan förflutit, ännu

icke ankommit) skulle blifva till densMnma remitterade, slagit fel,

samt medelst uteblifvande af så det ena som det andra all ressouree
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är mig betagen, och det i den grad att, om K. M:t anbefalte tdA%

göra något tom var Itföljdt af femtio ioaisdoran koataad, egde jag

ieke medel att lyfte denna summa; så vågar jag på det ödmjukaste

anliåUa, det behagade £. £. lägga denna min bäågenhet under h.

k. h. regentens ögon med sådana färger, att högstbemälte herre nå-

digst täcktes låta förhjelpa mig- ur min förlä<;enhet. Jag lemnar åt

E. E. egna högst upplysta ompröfvande att döma, huru stor den

är, då kurireu Hellström i brist af penningar, hvilka jag hvarken

för K. M:ts och kronans eller egen räkning kunnat uppiieirocicra,

måst uppskjuta siu resa inemot 3:uc dagar. Detta uppsköt' hade biif-

vit än mera förlängdt, om intet k. sdcreteraren König (hvilken be-

tagit sig yttersta ressouroe ooh ftr i lika forlägenhet som jag i anse*

ende till q^artalemes uteblifvande) hade på dess egen kredit dragit

för 100 louisdorer, som kostade Qortonhundra mark banko. Deraa
operation har likvål ej skett utan svårighet, ty krediten hårstådes ir

lika liten, som misstroendet stort, neh penningen rar«.

Vederbörande i Stockholm tvekas hafva funnit i sin ordning att

låta den rike Neckers måg taga sig fram häst han kunde. De torde

till och med hafva gifvit honom den anvisningen att vända sig till

svärfadern: utmiustoue se vi, att ätaél i bref till rikskauslereu ut-

tryckligen förklarar, att hans »relation» till Neeker ej beredde honom
någon finandel hjelp. Var giftermålet med dennes dotter å Sta^s sida

en ekonomisk spekulation, så slog det illa ut åffen i detta hinseende.

Det såges väl ofta, att^ hon bragte honom en dot une fortune immenst

(se t. ex. Biographie étrang^re. Paris 1819), äfven herr L. Le Due
talar om hans upulence, men det är ej rätt klart hur härmed sig förhåller.

M:me Neckcr de Saussure säger, alt baron Staels »slöseri» medförde

en woordning» i hans aCTårer, för hvilken hustrun ansåg sig böra

skydda sina barns förmögenhet, men att likval denna reparation mel-

lan makarne ej blef långvarig. Att hon med så lätt band berör ämnet,

ser ut som en skonsamhet mot Staöl, men kan odtså vara ett af dessa

familjelegendens konstgrepp, hvarigenom man sökt hTålfra all oritt^

på ena parten oeh fl den andra förklarad för sknldlös.

Missnöjet med Staél, som ej kunde utverka nog penningar åt

hertigen, och den nya vänskapen med Ryssland föranledde Staéls

återkallande om våren 1796. l'ppgiften, att han hos direktoriet

intrigerade mot Kehausens erkännande såsom charge d affaires, är

lika litet bevisad som åtskilliga andra beskyllningar mot honom.
Icke blott för kännedomen om relationerna mellan Sverige och

Frankrike och om hertigen-regentens styrelsekonst fortjenar den del

af Staéls diplomatiska korrespondens, som hr Léonaon Le Duc lem-

nat ur sigte, ritt mycken uppmärksamhet Åfren Tid en ooh annan
punkt af revolutionshistorien ftr den af intresse. Vi hålla till och
med före, att Stael under dessa senare år stundom röjer ett säkrare

omdöme om ställningar och förhållanden i Frankrike, än i brefven

från en tidigare period. Den konturteckning t. ex., som han en gång
lemnar i\i öfvercrången från konvents- till direktorial-regeringen och

af den senares första månader, förblifver äfveu i det ljus, som nu-
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mera faller öfver den tiden oeh dea8 handlande personer, korrekt och

tratTaude. IK-n ställnini;, Staöl personligen intoi; till de niakthafvande,

det förtjenta anseende han åtnjöt, erbjödo honom naturligen godt till-

fälle till iakttagelser. För att exempelvis närana en mindre bety-

dande, men ganska karakteristisk episod, så fuUståndigar Staéls be-

ritielBe den firamatillmng af Toacanske ministern grefVe Carlettis ut-

ianing nr Frankrike, som Ifises i Ménurirta du Camie Mioi de Melito»

Vi tro sSlunda att en efterskörd i Staels papper ej skulle blifva

utan frukt. Men detta forminskar ej vår erkänsla mot herr Léonson
Le Dnc for det urval, han offentliggjort. Visserligen f^r man vid

läsningen af dessa bref mången anledning att besinna, att den sora

i efterhand granskar en historisk utveckling bör ställa måttliLra an-

språk på skarpsinne hos dem, hvilka såsom samtida oeh omgifna af

stridiga meningars, passioners och intressens tumult, sökte bedöma
det knappt mer ftn började förloppet oeh genomskåda den nftrmaste

framtiden. Visserligen finner man har standom rfttt förhastade om-
dömen. Men om hrilka andra dylika dokument, om hvilka Terkligen

samtida meraoirer, som ej blifnt rättade efteråt, gäller ioke detta?

Staél framstår här såsom en fosterlandsiUskande man, en ritt-

rådig man, den der sade sanningen, ehnru han visste att den ej var

välkommen, en vän af konstitutionel folkfrihet, lät vara något entu-

siastisk — om detta är ett fel — samt en sundt oeh klokt tänkande

man. Vi förkasta derfor den dom, som ötVer honom falles i ett be-

kant svenskt memoireverk, der under den förste utgifvarens hand upp-

fattningens tanklöshet och den slarfriga behandlingen af fakta tifla

om frftmsta rummet Det &r tid att kasta bort den gftng^se mening,

som gjort friherre Stael von Holstein till repousaoir för M:roe de

Stael såsom personifikation af alla de högsta fullkomligheter, mora-

liska och estetiska. Det är icke lotligt att såsom historia erkänna

familjelegenden om M:me de StaM. ej heller en Sainte-Beuves knä-

böjande hosianna till den namnkunniga slottsfrun j)å Coppet.

Herr Léouzon Le Due har till Staels korrespondens fogat Hrink-

mans depecher från Paris 1799. "Entré 1792 et 1799 il existe une

lacune». säger utgifvaren. Det är, som vi sett, alldeles icke händel-

sen. Hrilken ersättning bereder oss nu den Brinkmanska brefVez-

lingen 1799 för det material från 1792—1799, som utgifvaren för-

bisett, och som f. ö. ej är inskränkt till de samlingar, ur hvilka här

ofiran ett och annat meddelats? UtgifVaren vitsordar Brinkmans
iitomordentliga klarsynthet och samvetsgranna opartiskhet, lofvar oss

fakta, som hittills varit ff)£ra kända eller hvilkas sammanhang ej

varit rätt fattadt. Vi hafva Vlerför med myekeii nygiriL^liet L^att till

läsningen af dessa bref, ty vid jemförelse med den före«riiejHle revo-

lutionstidens och den efterföljande kejserliga envåldstideus skarpa

kontoier företer direktorisl-epoken en mycket oredig uppsyn utan fast

markerade dragj oeh en i gigantiska proportioner förhandeuTaraode,

altjemnt sig ökande literatur öfrer denna tidrymds historia lemnar
ännu ingen utsigt till ljus i detta villande dunkel. Men ri kunna

q dela den ärade utgifrarens åsigt. I Brinkmans bref finnes icke,
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såvidt vi kunnat skönja, något enda hittiU föga kandt faktum om-
fömildt och beikrifTet, och yi trotsa eko det Taia må att appt&eka

ens minsta bit af en ledtråd genom nrrrarret af de förnt bekanta,

i dessa pedantiska, stundom rent af enfaldij^a depecher, som i hvarje

rad bära den svettande mödans spår. B. gör på oss intrycket af ta

i diploinatuniform utspökad precieuse ridicule. Det är vidare alls

icke uppbyggligt alt se bonoin anväiida ull sin flit uppå att hålla

för Sverige ett tilHäile öppet att, med någorlunda väl bevaradt sken,

definitivt bryta med PVankrike. Detta må stå i full öfverensstäni-

melse med Gustaf Adolfs önskningar och ordres, men månne det ej

hade varit mera både patriotiskt och lojalt att rama mot den till-

ämnade åfventyrs-politikenP Ett sådant råd tillåter sig Brinkmaa
aldrig. Att för »klarsjnthet», för ett »intensivt filosofiskt skarpetnne»

prisa en man, som efter den 18 bmmaire är i stånd att skrifva hem
till sin regerinp:, att »fransmännens stora flertal otvifvelaktifft skalle

föredraga den legitima dynastiens återiii.'<!ittande'>, det förefjiller oss

såsom den blodigaste satir. Den toruieuta tilosofien går har öfver i

simpel farce. Eller var dock B. möjligen ej så dåraktig, att han
trodde hvad han sjelf skref, och sträckte sig hans loyaute ända der-

bän, att han, äfven med fara att göra sig löjlig infor sig sjelf, skref

hvad han trodde kunna göra honom »behaglig inför tronen»? Ty
till lek^ för rikskansleren Sparre och konung Oustaf IV Adolf
passade onekligen dylika omdömen om sinnesstämningen i Frankrike.

Brinkman förkunnar efter Bonapartes statskupp, att bland Itå

Républicains pura funnes mycket f&, som ej skulle vara mycket belåtna

med att få en anställning under sakernas nya ordning. Om detta

skall räknas för ett prof af »samvetsgrann opartiskhet», så veta vi

knapt någon smädelse, som ej lika gerna kan få åtnjuta samma
hedersnamn. Det är sunt, utt der funnos jakobiner, som under den

nya régimen läto göra sig till grefvar och senatorer. Men om ett

helt parti skall fördömas för någre medlemmars skull, så ir det bil-

ligt att ihågkomma de rojalister och aristokrater som i sin ordning
bllfvit ultrajikobiner. De äro ej så lätt räknade, alla de, om hvilln

man kan säga, såsom den anti-republikanske historieskrifvaren H.
Wallon om general de la Valette, en af upphofsmännen till Custines

död på sehavotten : »(taiitant plus jacobin qu'il avait cté marquis».

Det är en ringa konst och f()rtjenst att i lugna tider vidhålla en

gång uttalade opinioner och vara ytligt konseqveut. Situationen är

något annorlunda under en politisk jordbäfuing sådan som franska

revolutionen. Paris-kommunens proeureur syndie herr Anazagoras
Chaumette föreslog i kommunalrådet den 10 oktober 1798 att, jemte
flere andra kategorier, för »misstänkte» förklara: Cetus qw ont ekm^
d$ eonduite et de langage telon les evenementå. Skall denna regel

afven gälla för bäfdatecknarens värf, så kan man åUninstone fordra,

att den tillämpas opartiskt, ej mindre på markiser, som blifvit jako-
biner, än på jakobiner, som blifvit grefvar och senatorer. livad ja-

kobinerne vidkommer, så kände dem Bonaparte bättre än Brinkman,
och derfor lät han efter det rojalistisku attentatet år lÖOU (»helvetea-
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itiaskiiicn») utan rniisakning och dom deportera jukohiiu r i massa,

att dö i Gu^auas pestluft. Under jakobin-uamnet samiuanblandar

man stindigt revolutioDsdomstolarnes blodhundar med måuge af re-

volutionens ädlaste mftn. Om bland jakobinerne fannos mftnge »store

brottslingar», sft fonnos der också de, hvilka A. Peyrat i den Ijungande

stridsskiäten mot Edgar Qninet kallat ees grand» caUmnié» de Vkir

A. Hedén.

Svenska Folket i helg och söken, i krig och ftred,

hemma och ute eller Ktt tusen ar af Svenska bildnin-

gens och sedernas historia af Augnst Strindberg. Med il-

lustrationer af C. Larsson ni. fl. 1 häftet. 80 ss. 8. Stock-
holm 1881. C. E. Fritzes K. llofbokhandel.

Det första häftet af Hr Strindbergs länge bebådade verk har

nyss utkommit och, ehuru annars ej hir skulle yttrat mig om de

första fem arken af en bok som skall räkna sextio, gör jag fÖr denna

gång ett undantag.

Historikerns uppmärksamhet ådrager sig nämligen å fÖreliijgande

häfte företrädesvis en anmälan, som af Hr S. undertecknad viil tills

vidare bör få gälla som ett företal och som, jag är ledseu att be-

hdfra såga det om en begåfvad författare, innebåUer en framstållning

lika öfrerraskande som falsk ocb vilseledande. Herr S. börjar med att

anföra Geijeis bekanta ord, att det svenska folkets bistorim är dess ko-

nungars, och fortsätter: »Den bok han kallat Svenska folkets historia

är dock hufvudsakligen de kungliga familjernas, officerarncs D^h etnbets-

raännens historia, här och der försedd med några kortfattade tillägg

om huru "konungen uppmuntrade niiriuL^arna, bergsbruket, konsterna»

eller huru det var en och annan hungt rsnöd i landet, under det

kungen var ute i dessa krig, som ofta eudast varit stora jagtpartier;

andra samhällsmedlemmar än konungens tjenare hafva icke blifvit

räknade till Svenska folket af vår berömde bistorieskrifvare, oaktadt

denne ändock varit beskyld for adelsbat».

Hvar ocb en som läst Geijers historia inser att Hr 8:s nu an-

förda ord blott innehålla en sanningslös beskyllning. Dess fram-

kastR!ide har man »vårt att förstå, äfven när man läst de ord, som
förf. tillägger: »För att godtoröra denna ensidighet har jag tagit

till min uppgift att skrifva venska folkets historia under ko-

nungarnes» o. 8. v. Ty hvad är det Hr S. skall srifva oss i st. f.

Geijers och vi förmoda våra andra »kungliga» historieskrifvares verk?

Jo, läser man bans anmälan till slut, finner man att det belt enkelt
'

är en s. k. kulturhistoria för Sverige, ett arbete af ett slag, som
utomlands räknar motstycken i mängd och väl icke heller i vårt

land torde sakna föregångare, ehnru Hr S. derom ingenting yttrat.

Att Hr S. träder i dessas fotspår är mycket fortjenstfullt, men idéen

är ingalunda ny och behöfde sålunda visserligen icke i en si\ till-

spetsad antites framställas. Men deremot torde Hr S. i ett fall be-
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finna sig i d^i närmute utui föregångare inom och utom Srerige.

bet ftr i litt liir o^ran aBtjrdda fönök att f5r ntt arbetet zikning

atmirka den bistå föregående historiska litteraturen i sitt land med
omdömen, som, om de icke iro dåraktigt mnnväder endast, &] skola

betyda att denna historia for nutidens meusklighet har intet eller

föga reelt värde; i hvarje fall innebära ett förringande. Jag viU icke

förklara eller ursäkta Geijers sätt att skrifva sin historia dernu-d att

han saknat de förmåner, sora ett par generationer senare stått Hr S.

till buds och af honom åberopas : Kungliga bibliotekets tillgänglighet,

ötateus Historiska Museum, Hr Hazelius' nordiska Museum och den

senaste KonsUndnstriutstftllningen. Jag vågar iielt enkelt påstå att

hvad Geijer kallade Svenska folkets historia fbllt nt lika ril som Hr
S:s arbete motsvarar detta namn. Bet kan vara intressant och T&rde-

fullt att få höra haru »de bodde, åto och dmcko, huru dc klädde

sig, gifte sig, döptes, begrofvos» o. s. v., det beror aldeles på huru
redbart och sanivotsirrant ett dvlikt arbete utfores, raen i och for

sig är detta icke historia, det är folkkunskap, och kan med nödiga

förändringar förtaljas om hvilket naturfolk som helst. En plats bland

historiska kunskapsarter får en dylik framstailuing först, för så vidt

den handlar om ett folk som haft en verklig historisk utveckling.

Ooh skuUe sålunda icke den firamstHlning vara folketa historia

ooh i alla tider vara det, hrilken, såsom Geijers, siger oss hnm
skilda stammar kommit att blifva ett »historiskt» folk, hum detta

utdanat sin lagstiftning, sitt samhftUsskick, sin religionsföifattning

o. 8. v.? Skulle detta blott vara wkonnngarnes, officerames och em*
belsmännens historia»?

luntluillft af första häftet ger ej anledning till nåtjon andrin?

i uppfattningen. Arbetet har, som man kunde förutsätta, stora for-

mella förtjenster och ar väl iliustreradt. ötilen är, för att icke såga

något annat, i historiska arbeten ovsnlig; behandlingen och synpunkterna

stundom nya och intressanta. Men att det till arten skulle skilja sig från

t. ex. det arbete om »Sveriges Medeltid», som år under ntgifning af

en annan författare, har jag ej kunnat Bnna. Att Hr 8. möjligen icke

desto mindre kan ha för afsigt att vilja reformera uppfattningen af

vår samhällsutveckling tyckes framgå ur enstaka yttranden. Det he-

ter t. ex. s. 46 om folkets beslut vid Ansgarii ankomst att kristen-

domen skulle få fritt förkunnas: »det skulle dröja tusen år, innan

folket återtick sin frihet att yttra sig högt oeh bestämmande i sina

egna angelägenheter; det tick den icke, det är sant, ty de väldige

skänka aldrig något; men det håller på att taga igen den nu» eller

s. 66: »nftr stormannen slagit under sig frukterna af andras arbete

och befonnits lämplig för despotiens åndamål blef han riddare*. Jag

beklagar att Hr 8. med dylika lika haltlösa som meningslösa satser

skall skada sitt eget verk. Med paradoxer skrifver man ingen historia,

och skulle vi hiir ha att söka det nya ljus, som ^Svenska folkrt-i

historia under konungarncs»^ skall sprida då är jag rädd för att me-

uiugarue om detsummas värde blifva delade.

HildebratUU
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öf^ersi^ af Tidskrifter
.

oeh mdim periodiska pabUluitloiier.

NOftflÉk Tldflkrlft fftr Vetenskap, Kontt oob Industri nt^. mt Letteratedtsk»
Fören. under red. af O. Montelias, 1881, h. 3 innch. bl. a.: C^Qooa,
Den möderne stat. I. — T.iteraturöfversfgt: ChnstasbUledet af L.

Dietrlchson, anm. af J. L. Usslng. — H. 4 Inneh. bl. a.: C. Goos,
Den möderne stat. II. — Literaturöfvenlgt: Q. Storm, Norsk histor.

literBtnr i 1879 (»ch 1880. — Geschichte der Literatur des Skandinav.
Nordens von F. Winkel*HorQ, aom. af H. SohUck. Bidrag til en
hl8t.-topognif. BeektlTelse af Island Ted P. S. Kr. Kåland ooli Al-
{»Ingisstadnr hinn ibml vid oxnrA ved S. Oafarandtson, anm. al B.
Arpi.

Hy Svensk Tidskrift utg. af A. N. Lundström och A. Lindprren, 1881,
11. 3 inneh. bl. a.: O. Sjögren, Georg Adlersparre. — H. 4 inneh.
bL a.: Bfll, De nlsenftida i Bjsdand.

Upplands PommlnneafÅrenliige Tidskrift ntg. af O. A. Klingspor, IX.
inneh. bl. a.: Bidrag till Upplands beskrlfning (forts.).— P. J. Lindal,
Mjnt, präglade i Upsala (jd.). — Dens., N^nnnen mnsten. — Dens.,
Utförsel af runstenar.

KfigsYotenskaps Akartciinlftns Handlingar ooh Tidskrift. 1881, li. 11
inneh. bL a.: C. . Saaranw, Die Feldsiige KarPs XII, anm. al L. T—

n

(I motsats mot ^ska recensioner mycket erkinnaade).

Tidskrift fto Lagstiftning, LagsMpniiig ooh Förrättning, utg. af C.

Naumnnn, 1881, n. 2 & 3, inneh. bl. a.: Ii. K. Grenander, En episod
fr. behandl. af frågan om förändrad tryckfrihet«förordnlng vid 1818
ån riksdag. — N. 4, bl. a.: Ur seztonhnndratalet rittsekipnlng, medd.
af W. Uppström. — N. ö & 6, bl. a.: B. K. Grenander, Några
antockninpar rör. konit.-utskottets fördolnlnpf å afdelnlnpar i och ttr
la.sniugcu af Miatsråd.Mj)rotuk« iHir (fr. I.^IU— 1823 års riksdagar).

Finsk Tidskrift för vitterhet, Vetenskap, Konst och Politik, utg. af C.

O. Betländer, April 1881i inneh. bL a.: M. O. Schybergsou, Anders
Fryxell. — R. Castrén, Länsrepresentationen i Finland. — Maj 1881
Inneh. bl. a.: I bokhandeln: Anm. af Ilausen, Bidrag till P'inland.s

HIst.; 8v. Autografsällskapets Tidskr.; K. Bibliotekets Haudl.; Buckle,
Civilisationens Hist. i England; Renan, Rom o. Kristendomen; Bang,
Kirken op Bomorstaton indt. Const. d. st.; Dane Normajnds Udvandr.
til Holland og England i nyere tid. — Joni 1881 inneh. bl. a.: G.
Frosterns, De Vestl. finska folken 1 forntiden. — I bokhandeln:
Anm. af Y. 8. Forsmans Inbjndningsskrift till prof. J. R. Danielssons
installation (ang. forna jordegendomsförhållanden i Finland: tenden-
tiös uch ohistorisk); Tväune förslag till Finlands styrelse utg. af

K. K. Tigerstedt. — Jnli 1881 Inneh. bl. a.: F. Frosterus, De Test-

liga finska folken i forntiden, II. - C. G. Estlander, Mor och son.

Teckning ur familjelifvet i Finland för 100 år sen. III—IV. (familjen

Stjemvall; från tiden för Anjalaförbnndet). — Ang. 1881 Inneh. bl.

a.: I bokhandeln: Anm. af Wasastjerna, Finska ättartaflor (fjör åtsk.

tillägg ooh rättelser); Silfrerstolpe, Hist. Bibliotek; Svensk Hist. Tid-

skrift.
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Historisk Tidskrift, udg. af den Norske Histor. Förening, And. Rsekke;
ni, h. 1. — G. Storm. Magnus Barfods Vesterhavstog. — K. O.
Bröndsted, Kii kirkelij: Allegori og vu nordisk Mythe. — L. Daae,
Af N. Wergelauds utrykte Christianssand» Beskrivelse.— Smaastykker.
— BUagaj Peder Cl. FriU* Samlede skrifter, h. 4.

Historisk Tidskrift utg. af den danske bistor. Förening. Redig, af C. F.
Brieka. Femte Riekke II, h. 3. — A. Helse, Det »ld8t« KjobenhaTn
oe den nyere Granskning (ang. den mellan O. Nielsen och A. D.
Jorgeuson förda tvisten om Köpenhamns &lder). — £. L0f fler. Bi*

drag till Bedommelse af Dannebrog-Sagnets kistor. Yssrd. — W.
Mollerup. Bidrag til den nord. Syvaarskrigs Historie. — Chr. Brunn.
Et Bidrag til den rettc Forstaaelse af Enev;cldens Indff»rplse i Dan-
mark 1660. Literatur og Kritik. (Bl. a.: Fortegnelse over dansk
bister. låtteratur Tedrtfr. Fsdrelandets Htatorle for Aaret 1880. Af
W. Mollerup.) m. m.

Danske Magazin, Fjorde Bickkc. V, 1, iuneh. bl. a.: V. Aktstykker til

Oplysning om Kongeskiftet efter Valdemar Atterdags dod af W,
Moherup (1—10, 1375— 1380. Ur storhertigl. ark. i Schwerln). -
VI. Bentniug till K. Christian IV fra Chr. Friis og Br. Ranzau om
forskv-llige htrigsforhold, 1612 (om anfallet på Öland bl. a. . IX.
Diouuing ( hri-^tiiios Brevbog 1504— 1511 Livgedinget vedkommende.

Historisobe Zeitsohrift herausgegeb. von U. v. äybel. 1881, 4. — Th.
Flathe, Dle Memoiren des Herm t. Friesen. — H. Nisse n. Der
Ausbruch des BUrgcrkriegs 41» v. Chr. 2. Literaturbericbt (bl. a.:

T. Wieter.sbeim und Dabn. Geschichte der VölktTwuTidernng. I: Waitz.
Deutsche Verfass -geschichte, I, 3 Autl.; Maureubrecher, Geschichte der
kathol. Reformation, I). — 1881, 5. — F. K. Wegele, Zur Kritik

• der neuesten Litcratur iiber der Rastadtcr Gesandtenmord. — 31.

Duncker. Die Schlacht von Marathon, - R. raull. Staart iind

Sobleski. — Litoraturbericht (bl. a.: Schybergson, Evangel. Allians,
1624—25; Schtern, Nyere histor. Studier: Magasin der nua. hitt.

Oesellsoh. 1—27 och andra ryska urkundspablikationer).

mttheiluzigen des Instituts ftir oesterreioh. Gesohiohtsforsohang,
1881 h. 2 inneh. bl. a. anm. a£ Kullberg, Sv. KiksrÄdets Prot. I;

Montan, Bidrag t. 8v. Historia.

BOTlle Historique, XVI, 1881, Mal Juin. — G. Fagniez, Le com-
meroe de la Franoe sona Henri IV. — A. D. Xénopol, Les démein-
brements de la Moldavle. M<danges et doenmonts. — Bulletin

Historique: France. Authohe. Bohéme. — Correspondance. ~ Comp-
te8*rendns oritiqnes. — Reoneils périodiques ete. - Chroniqtie et
Bibllographie. — Juillet-AotlLt. — A. D. Xénopol, Les démem>
brements de la Moldavie. 2. — Mélanges et Docuraents. — Bulletin

• Historique: France (bl. a. nyare arbeten om fr. revolutionen). Alie-

nagne. — Comptes-rendas crltiqnet, — PnbHeations pértodlqnet ete.

— Chronique et BIbliograpMe. — XVII, 1881, Sept.—Oot. — P.

Guiraud, De la réforme des Comices centuriates au III s. av. J.-C.— A. Sorel, L^Autriche et le Comité de salut public, avr. 1796. —
Mélanges et docaments. — Bulletin Historique: Franoe. Payt-Bas.
Pologne. — Comptes-rendus oritiqnet etc.
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Öfversigter ocli Granskningar. ')

Danmarks ydre politiske historie i tiden fra freden i Ly-
bek til freden i Kjöbenhavn (1629—1660). Af J, A, Fri-

derieia. II. Fra freden i Pri^ til freden i Brömsebro (1635
^1645). Kjöbenhavn 1881. 524 sid. 8:o.

För fem år sedan ittkdiii fiirstu dekii af detta arbete och till-

vann siir med allt skiil ett jroilt i rkaiiiiaiule. Dos fortsattninii:, som
vi nu i;a att anmäla, har ej iiifvat de torvantniiijxar, som da väck-

tes. l''"rfattarcii liar lyckats ut>>lni('ka sina arkivforskningar, sa att

de ouitaitat ej blott Hamiingarua i Kopeniiamu, Dresden och iluag,

utan äfven dem i Vien, Paris och Stockholm. Derjämte liar han
med en sällspord noggranhet uppletat och tillgodogjort sig äfven de

mest aflngsna källor, som den tryckta litteraturen har att erbjuda.

De massor af material, som genom denna forskningens grundligket

stått författaren till l)uds, liafva lyckligtvis ej öfverviildigat honom.
Han beherskar sitt ämne och förlorar aldrig öfversigten öfver det

hela, äfven der han tecknar i detalj; uppdelningen af ämnet är re-

dig och franistiillningen klar och lätt. Sitt viirf som häfdatecknare

fullgör han med en berömviird ()parti>kli(t, sä mycki't mera värd

vårt erkännande, som han har att teckna en tid, hvilken an i dag

sätter sinnet i lifligare rörelse och gör det sv&rt för både dansk och

svensk att döma rättvist.

För den danske läsaren har arbetet ett alldeles särskildt in-

tresse. dcrför att det uppbrutit en ny \iiir öfvt r ett hittils foga be-

arbetadt fält i Danmarks historia. Meu det har ej mindre att bjuda

oss, och detta ej blott derf(>r att Sveriij^e?? och Danmarks historia

for denna tid ega sa talrika ber(jriiiLrspunkter. utan äfven dcrför att

förlattaren alt jämt ställer den .illmanna europeiska politiken och

särskildt Sveriges som bakgrund at den bild han ttrknar a!' Dan-

marks yttre historia. Dun vidstriicktare -synvidd hau sålunda for

priset af ökad möda förvärfvat, belönar sig sjelf genom den klarhet

i händelsernas sammanhang och den riktiga uppfattning af deras

relativa betydelse» som deraf blifver en följd. Och man måste hålla

författaren räkning för. att han vid utredningen af främmande sta-

ters politik ej ryggat ti]ll)aka för den mödosamma uppgiften att der

<let varit honom möjligt gä direkt till källorna och med dessas led-

ning bilda sig ett sjfifständii^r omdönte. i>et iir ej litet snm f<ir

den svenske häfdateckuaren står att tinna i detta arbete. Vi ega

') RcJ. haile f(ir ik-tta hiifte fifven beriiknat anuinlnia^nr af !,a)irn märkli-

gare hiiffiriska rirhL''iii pri ^ven-k.i, men måste dröja iihm! (forns mttMtinnde tUl

onsta åruiin^', ht-ht dt-t tVT tid»krit'teD bestämtia omfäaget redau öfverskridit^.

Uist. Tiäékhft 1881. IX
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visserligen Odhnen bftgge utmärkta arbeten, af hvilka särskiidt det

ena i sin omfattande framBtallning af de Westfaliska fredsunder-

handlingarna r«dan gifvit oss mycket af li?ad författaren meddelar,

och Hammarström har i en akademisk aninndlinir tecknat ej blott

underhandlingen i Brömscbro, utan äfven hufvuddragen i den kon-

flikt, som närmast förde till kriget 1643 —ib. Men just i afseende

pii den sistnämnda frå^ran har Friderioias bok ofantliort mycket nytt

att bjuda och ej häller så litet för en närmare kännedom om vår

tyska politik och fräniinande makters ställning till denna.

Det måste för en dansk häfdatecknare ofta kuuuas tungt att

skildra sitt fosterlands dden under denna tid, ty det &r historien

om en stat som drabbas af slsg på slag och som sjunker i yttre

anseende och inre kraft. Det anseende, som för en tid omgaf Kri-

stian IV:s tron närmast efter Kalmarkrigets lyckosamma slut. blek-

nade alt mer for glansen af (instaf Adolfs s^rar. Inblandningen i

trettioåriga kriget visade Danmarks svaghet och skakade djupt dess

inflytande. Efter freden i Lybeck kände sig Kristian alt mera iso-

lerad, i den män den mäktiga granne, som han fruktade och hata-

de, utbredde sig åt alla sidor, för hvarje steg drifvande in en ny
kil i det danska väldets lossnande fogar. Den ljusning som Gustaf

Adolfs död och nederlaget rid Nördlingen för ett ögonblick fram-

kallade försvann snart, sedan Oxenstjernas fasthet och den svenska

vapenlyckan iterstält den rubbade- jftmrigten å Sveriges sida. På
diplomatiens fölt led Kristian nederlag efter nederlag, och när om-
sider det vapenskifte ban genom eget förvållande dragit öfver sitt

hufvud bröt ut, var det endast hans egen energi och Danmarks
gamla styrka på hafven, som räddade hans rike frän fuliständi};

undergång.

Det ansvar som Kristian sjelf bär för dessa olyckor genom den
riktning han personligen gifvit åt Danmarks politik är ej riugn.

Han stod en gång vid skiljovägen, då det protestantiska Europa
blickade upp tiU nordens konungar, såsom de hvilka ensamme kunde
hejda katolicismens och Habsburgska husets anstormande öfvermakt.

Men han hade ej kunnat öfvervinna sig sjelf och sitt lands tradi-

tioner genoro att ärligt räcka Gustaf Adolf handen. Af afundsjuka
mot denne kastade han sig oförberedd in i en kamp, hvars innersta

omfattande betydelse ej var honom klar och för hvilken han derför

äfven saknade krafter. Och härmed var Danmarks öde beseglad t.

Förödmjukad, försvagad och med sjunket anseende trädde Kristian

nr striden, offrande protestantismens sak. Så mycket bittrare kän-

des det att straxt därefter se den glftnsande medt&flaren med aå.

oerhörd framgång lösa den svåra uppgift som knåckt Danmark»
krafter. Och så som Kristian nu en gång slagit in i sin politik,

måste hvarje Sveriges framgång kännas som ett nederlag för Dan-
mark. Det hade fordrats en mycket upphöjdare karaktär, en myc-
ket större statsmannavishet och en mycket mera storslagen person-

lighet, än Kristian IV var. för att lotsa det danska statsskeppet

fram emellan de skär, af hvilka det omgafs. Han kunde det visser-
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listen icke. Äregirig och ej utan kraft, men på samnui t^aiiij små-

sint, inskränkt högfärdig och utan karaktärens hållning, kunde bau

«j nöja sig med den lott, som hans ställning, krafter oeh politiska

intresse angåf?o, ån mindre fördraga andras framgångar. Hans riks-

råd förordade visserligen ståndigt en fredlig politik, detta dock ej

mindre af es^oi sticka svftcn, än af verklig insigt i ställningens for-

dringar (rådslaget nf 16^^9 vittnar dock om, huru mycket bättre än
konungen de uppfattadf I^amnarks intresse ocli bedömde hvilken po-

litik som l)ordf tolja?! ), iiuMi cnila resultatet liäraf var en lorlamande

iiin- oeni^^liet, ty Kristinn lät sit^ deraf ej hejda.'* i sin oroljf^a j)oli-

tik, förr an denna slutligen drog olard öfver hans hufvud. Förfat-

taren döljer ingalunda Kristians fel eller forringar hans tunga ansvar.

Träffande tecknar han honom som statsman genom att säga, att han
saknade den sjelfbeherskning och den öfverlägsenhet, som samman-
fattar ett rikes politiska forhållanden nnder en enda gemensam npp-
höjd synpunkt och med denna oafvändt för ögat handlar fast och

följdriktigt. Och han visar huru detta isynnerhet framträder i Kri-

stians nordiska politik, der han hade liingt större utrvmme Tor sitt

personliira initiativ än i den ty^'ka frågan, der han trots sin lifliga

diplomatiska voiks^amhet dock alltid var och kände sig vara beroende

uf den öfveruiakliga allmänna europeiska ^situationen.

Författarens arbete liegynner med Pragfreden af år 1635,

denna fred, som hotade att med ett slag beröfva Sverige, de tyska

forstarne och äfren protestantismen alla frukterna af Gnstaf Adolfs

.«egrar. Det var Sveriges mörkaste tid under trettioåriga kriget och

erbjöd följaktligen tvärtom för Danmark utsigten att sjelf vinna nå-

got och kanske tillika laga att Sverige finge intet. Men Kristian

torstod ej elh^r vågade ej att handla, <>iii lian ens kunnat. lians

(lersonliga sträfvanden oeh Danmarks politiska lage skapade blott en

lialtTiet i politik, som slutligen blef så godt som falskhet oeh skör-

dade dennas vanliga lön, att vinna ingen, men reta niuuga. Och
den gynsamma utsigt, han först så ifrigt fattat, försvann inom kort.

Författaren tecknar vidlyftigt och klart, hnm konungens anslag för-

fela sitt mål, hvartut de ån vända sig. Hans försök att, genom
-öfvertagande af en medlares rol mellan de stridande, bättre komma
åt att utan egen fara skada Sverige misslyckades fullkomligt; pla-

nen att ansluta sig till Österrike (hvilken stat han Ifi.']? erbjöd för-

bund mot Sverige) kunde ej genomföras: oeh han mäste tvärtom åse,

huru Frankrike och Sverige sammanknöto sin pcditik genom allian-

sen af 16.'iH. ') Och de intriger, i hvilka diplomatien mätte sina

krafter i Hamburg detta och följande år, lemnade ingen viust för

Danmark; tvärtom förde de i förening med håndélsema på krigs-

skådeplatsen derhän, att Österrike år 1639 på allvar gjorde sig för-

') Vi viljix hiir anmiirkn, att traktaten i Visnirir af 1636, som var inlednlD,

gen till denoa alliaus, af författareo, som aooars aDVänder gamla stilen i texteo-

^atenw efter nya stilen eller 1 April (t. 90), hvilket i baatiglietsD fBilfdt hosom
att päita. att Axel Oxesstjernas bref till Kristian af 21 Mars vsr elfva dagar
äldre io traktatea, då det i ajelfva verket är en dag yngre.
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trolisrt med taiikeii på att afträda P(jnimerii till Sverisre, h vilket var

detöuiumu som att öfverjiifva taiikcn på att stödja Dauiuark. Här
har författaren mycket nytt att meddela. Vi påpeka särskildt, dels

att österrikiska sändebudet grefve Kurtz, som skulle underhandla om
förbund med Danmark» ännu 1638 ej haft någon alternativ fullmakt

att bjuda Sverige Pomtucm, Inilket skedde först nästa år, dels att

Österrike eget nog meddelade Danmark detta anbud på samma gång-

som del framståldes till Sveriirt-, dels att det var spmi^^ka hofvets

påtryckning, som heståinde detta •>m<lag i ( )stt'rrike< hållning. Lika

så ger författaren en närmare re(li)g()rt'lse for de iniriger och utma-

nande steg af Kristian under ar 1(3138, som afsago att rycka åtskil-

liga ötttersjöhamuar ur bverige» händer.

En Doggran utredning egnar förf. åt den så ofta omtalta planen

om en mot Sverige år 1639 riktad farbindelse mellan Polen, Bran*
denburg, Danmark och Spanien, i ändamål att uppvisa, att Dan-
mark egentligen stod alldeles utom denna plan, om ock den poli-

tik, som deri fick ett uttryck, af Kristian IV I» fraktades med ett

visst välbehag, lian erinrar sårskildt, att den danska beskickning

till Spanien, som sii ofta åberopas som ett vitne.sbörd mot Danmark,
ju ej egde rum forr än år Ki lu och långt efter att den 8. k. sj)an-

ska armadan lidit sitt nederlag, och att bebkiekniiigeu för öfrigt

saknade hvarje rent politiskt uppdrag. Vidare framhåller han, att,

om ock det brandenbnrgiskt-polska förbundet i Köpernik (1638)
sannolikt framdrifvits af en derbakom arbetande habsborgiek politik,

så har Kristian IV så mycket mindre kunnat haft del deri, som han
följande året med vapenmakt uppträdde mot den tnllpolitik, som just

var ett af hufvudsyftena med samma fördrag. — Djupare låg Kri-

stian utan tvifvel inne i den bekante A mims stämplincrar. Förfat-

taren antager doek, med hvatl skril kunna vi ej tullt se, att Kristian

rj haft kitnnedom om det ytter-^ta syftet med Arnini< sannerligen ej

illa uttänkta plan att drifva iVamlingarne ur Tyskland. Det är be-

tecknande för konungens brinnande lust att komma åt Sverige, lik-

som för hans inskränkta politiska blick, att han 1641, då redan
grunden var ryckt undan Amims fötter genom Braunschweig^Lyne-
burgs anslutning till Sverige och tronskiftet i Bran denburg, dock ej

blott hoppades på framgång för Arnims stämplingar och derför under-
stödde lionom med 10(),UUO riksdaler, utan åfven jublade vid tan-

ken j)å, huru det sedan skulle blifva honom sjelf lätt att komma
till rätta med de stolta svenskarne trots deras nyss ingångna l^or-

bund med Nederländerna. — Farligare var då för visso planen

samma år att med begagnande af myteriet i svenska hiiren efter

Banérs död rycka dessa stridskrafter undan Sveriges ledning; förfat-

taren visar oss, att det ej var härens fel, om dess förbinddse med
Kristian ej förde till afsedt resultat.

I December 1011 iiiid< rii cknades omsider fredspreliminärerna i

Hamburg. H vilken Kristian IV:s andel varit i de underhandlingar,
som förnttratt och således nfven i sjelfva resultatet, synes af förfat-

tarens frambtäilning. Men just derfor kunna vi ej så helt och hål-
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let instftmmu i h-Mi^ yttrande att Kristiati ')«to(l der som den hvil-

ken »renom sitt utltiiUunde arbete hade l»^» nomfort sitt innklarekalls

fiirsta u[)|)Lrift'>. Vi halVa ej utrymme har tor att utveekla vår

asigt ; en uppinarkbain liisare raä sjelf douui. No£^ iir det sunt, att

konungen under de flydda åren ofta arbetat for fireden, men han har

aäUan gjort det så att han deraf kunde T&nta nå^n frukt, och han
synes oss lika ofta arbetat i rakt motsatt riktning.

Om redan teckningen af Kristian IV:b ingripande i de stora

europeiska förvecklingrarna måst intressera os«, så faller det af sig

"fjelft, att detta intresse skall spä »mas. då författaren öfvergår till

konungens nordiska j)olitik och den derur sliitliiren framltrytande

tvekainj)en mellan Sverige ocli Danmark. Med innerlig motvilja ot h

iorklarlig fruktan hade Kristian följt Sveriires altjiimt stigande makt-

utveckling, som ej blott i «)cli för sig innebar ett Danmarks sjun-

kande, utan ock direkt hotade detta land» alteftersom det steg för

steg kringhv&rfdes af de svenska eröfringama längs Östersjöns kust.

Ty om man kan tala om en medelpunkt i Kristians politik, var det

tanken pa att håfda Danmarks gamla anspråk på öfVerväldet i Öster-

sjön, sHrskildt sådana dessa uttalade sig i Öresundstullen och hög-

hetsrätten på omgifvande haf. r)lyekligtvis såg han, som författaren

hetf)nar. allt för mycket j)å friigans tinansiella och juridiska sidor,

allt for litet ater på de politiska följder, >«om ett ensidigt fuUtV.l jande

af dessa synpunkter miiste medlVira. Slutet blef. att han droi: ofver

sig kriget med den mäktige granne, »om han velat pina och för-

svaga, men tillika stötte ifrån sig alla andra stater.

Kristians tullpolitik och alt hyad dermed står i samband får

hår en grundlig och rik belysning. Författaren döljer lika litet ko-

nungens och THfelds våldsamma och oförsigtiga förfarande, som de

nndesslef, hvilka å svensk sida förekom tiu> Af synnerligt intresse

aro de uppgifter som forfattareti i samhand hiirmed lemnar om han-

deln och sjöfarten i norden. Kn hvar vet. i hvilket starkt kom-

raersielt beroende Ostersjrilanderna stodo af den blomstrande neder-

ländska republiken. Här linna vi förhållandet belyst med talande

<ilVr('r. Visserligen reducrja författarens undersökningar uagot de

gängse uppgifterna om styrkan af Nederländernas skeppsfart i Öster-

sjön. Men det är vackert så att finna, att af de 3,450 fartyg, som
1640 passerade Sundet, tillhörde nära hälften, eller omkring 1,600

stycken, Nederländerna, under det de rent svenska fartygen i medel-

tal for åren 1637—48 blott uppgå till 90 (- 3 nf vår import och

export srenom Sundet bestreds med utländska fartyg). Dantuark

sjelft stod i starkt l)eroende med hänsyn till sin utländska handel,

tv ehuru visserligen oSl rlan<ka oeh norska fartyir passerade sundi"t

år Di4(), konnno blott 152 af dessa från utländsk ort (och 8») af

•le 152 ensamt från Danzig). Englands och Skotlands östersjöfart

rar ännu så ringa jämförd med Nederländernas, att deras flaggor ej

representerades af flere än 430 fartyg.

1) Knriiveradt af rceeaienten.
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Den inkomstkälla som biiudstuUcM erbjöd var för frestande, att

inuQ ej skulle söka upparbeta den, så mycket mera som kouuugeu

egde ensam råda öfTer de medel som genom den inflöto. 163B in-

fördes betydliga förhöjningar; också yåxte tullen till 482.000 riksd.

eller dubbelt mot föregående år, ja steg 1639 anda till 616,000
riksd. Men åtprärderna hade ock en frånsida i det starka missnöje,

som de väckte hos alla sjöfarande nationer; deras farlig-aste frukt

var det heralifja förbnndrt af lG4n mellan Sverifre orh Nederländerna.

Visserlififen fann Kristian för i^odt att söka vinna den senare staten

fjenom nä^ra efter-riftcr, men sa niyekt t ifiiirare var han i att plaira

den förra genom skärpande och misslirukande af de visitalioner. som
åtföljde sjelfva förtuUnin^sprocessen. Hår faun han rikt tilirålle att

gifva luft åt sitt hat genom godtyckligt uppehållande af fartyg, se^

qvestrering och slutligen konfiskation. Den sammanlagda qvantitatiTa

förlasten å svensk sida var väl ej så betydande, men osäkerheten för

köpmännen var så stor, att vår handel och sjöfart deraf hade de
svåraste känninirar. Och under det Kristian sålunda ^enom sin

tuUpolitik recbui forilc ett verkliijft krior med oss i alt utom till nam-
net, fortsatte han att af alla krafter söka i,n)ra oss skada på andra
områden. Instruktionerna f<)r de sändebud, hvilka skulle i Osna-
briick utföra Danmarks medlarekall år lt»43, jrin^o ut på. att de

skulle till det yttersta motarbeta alla fordringar, soin kunde väntas

från Sveriges sida.

Föga anade Kristian, att nästan samtidigt fattade svenska re-

geringcn sitt beslut att med svärdet göra en ända på allt detta.

Den hade med blandad fruktan och harm följt alla Danmarks st^,
och det blef de svenske statsmännen för hvarje dag klarare, att kri-

get numera blott var en tidsfråfra. TuUtrakasscrierna rågade i deras

öiron måttet af Danmarks liendtliirheter. Det var ett ömsesidigt

gammalt och nu steirradt hat som t;af sig luft, starkast kanske \u)<

de tva mån, som å hvardera sidan giugo i spetsen, kristian hatad»

Sverige och dess ledare, Axel Oxenstjerna, med ett hat, äom ine4

allt skäl kan förklaras ur hans fruktan, men som genom småaktig-
heten i sina yttringar återspeglar litenheten i hans karaktär. Den
^tore rikskaiislcrc 11 genträldade (h-nna känsla med ränta, men han
behärskade sin lidelse, tills han kunde »slå efter med långliuan».

Vi skulle (inskat. att författaren, som så riktigt tecknat kanslerns

uppfattning af vårt förhållande till Danmark och den lidelsefulla

tirnilskaj) som gömts i lians liröst, dock härvid erinrat om de bittra

minnena från Hustaf Adolfs ungdomsår, då han och Oxenstierna

drucko ur förödmjukelsens och tuotgåugeus bägare och sedan i langa

år kände den black om foten, som Elfsborg i Danmarks händer och
den dryga upprepade lösesumman innebar, en lika pinsam som far-

lig belägenhet, hvilken Kristian IV ej underlät att göra ännu känn-
barare; och huru mången gång hade ej sedan den danska politiken

försvSVat Sveri^rcs ställning och förbittrat dess ledares lif? Nu var
i dessa mäns tanke vedergällningens ögonblick kommet, då de om
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våreu 104.'] beslöto ') att utan Tärning kasta sig ufver Danmark ocli

om möjligt utstryka det ur de sjelfetindigft staternas antal. Med
beandransvard skicklighet dolde de sitt Iwslut och förde motstånds-

ren bakom ljuset, tills allt var ftrdigt för det dr&pande slaget; sa-

ken hölls så hemlig, att ej ens svenska säiKh-budet i Dnninark deri

invigdes. Och öfver detta fredBi)rott egde visserligen ej Kristian att

beklaga sig, han som så länge tikat att falla oss i ryggen. Derför

fästa vi oss ej häller vid, att det bref från svenska rådet till det

danska af d. KM.'), som efteråt a var sida åtnjut den tvetydiga

äran af att kallas >art ultimatum, ovilkorligm var egnadt att tvärt-

om insöfva våra danska grannar i säkerhet. Meu det var ej värdigt

den svenska regeringen att. sedan svärdet var draget och Kristian

beg&rde förklaring öfver Torstenssons infall på Jutska balfön, söka

vinna några dagars tid genom ett undvikande svar, som ej garna

kunde bedraga någon.

Huru liten sympati vi än känna för Kristians politik, måste

vi dock skänka vf«r fulla beundran At det oböjliga mod oeh den

energi, .'^oni dfn gamla konungen utvt'(.'klade i dessa olyckans dagar.

Men nu skördade han frukterna af den olycksaliga politik han drif-

vit. Hans folk var ej inom sig enigt, oeh de stater, som annars

vare sig af politiskt intresse eller af andra skäl kunnat förmus att taga

parti mot Sverige, voro nu hans ovänner. Det gälde särskildt om
den nederländska republiken. Öfver dess politik under det nordiska

kriget sprida författarens forskningar ett 'klart och fullständigt ljus.

Man ser hvarför det kunde blifva möjligt for en enskild man, den

välbekante De Gcer. att genom energiska ansträngningar i Holland

värfva en hel Hotta för Sveriges räkning. Oeh med intresse följer

man skildringen af de olika str()mnin2:arna inom republikens politi-

ska kretsar, af deras kamp. af det till sist fattade beslutet att be-

gagna tillfället för att befria Nederländernas handel frän de band,

hvari Danmark velat slå den, och af det sätt hvarpå republiken upp-

träder vid undei handlingen i Brömsebro.

För denna sistnämda har redan Hammarström lemnat en ratt

god redogörelse, hvad hufvuddragen angår, ratn här se vi hela för-

loppet i alla dess växlingar. Man ser Kristian IV.-s först aä envisa

motstånd brytas af den yttre ställningens vådor och hot samt af

danska rådets påtryckning; dyster och sluten låter han andra handla

oeh ingå pa det oinid vikliga. liksom skulle det minska hans eget

ansvar. Man ser Frankrikes ifver för freden och skänker sitt er

kännande at den ihärdighet oeh klokhet, hvarmed dess ombud utför

sitt medlarekall mellan motsatser, som i början syntes oförenliga.

Man följer med intresse den gamle rikskansleren, när han för sista

gången leder Sveriges politik efter sin vilja. Denna fred är hans i

mer än en mening. Författaren jämför träffande Oxenstjernas upp-

fattning af Sveriges politiska intresse i detta ögonblick med den,

*) Vid redogörelten för ridets Sfverläggningar bar ffirf. i hMtighcteo for-

blandnt den nd-iu IGiO nflidnc riktdrotteD Gsbiiel Onttaftton OicDtQems med
riktakattmutareo Gabriel Benkttsoo.
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som l)estäin(ie 'I'yskland.s statsmiiii vid fredsundtMliaiMlliiiirarna med
Frankrike 1871. Kj utan förvaniiiir si-r man riidets llcitai L^ora mof-

stand mot kanslerens krigspolitik; iredsbe^är och kanske alundsjuka

samverkade. Den unga drottningen deremot hyllar ain kanslers

mening, men saknar ännu mod och kraft att behandla hans mot*

ståndare, så som hon snnrt vågade behandla honom sjelf, och faller

derför undan. — Generalstaternas esrendomliga medlarerol är ej det

minst märkliga i denna underhandling. Den var som författaren

anmärker just ett mntstyckt^ till hvad Kristian velat sjelf utföra i

Osnabriirk tr<nt omot Sverige och var derfnr en riitrvi-; Xemesi-.

Den var från första ntund ett alV.i'>i'<lt partitnirandc för Sverige och

utvecklade sig allt starkare i denna riktning. Med sjudande harm

i sitt inre mäste Kristian IV lata svärdet hvilu i skidan och ase

från Kronoborg, huru Nederländernas örlogsflotta genom Sundet kon>

Tojerade 300 handelsfartyg, utan att derför erlägga någon tull, och

derpå intog en hotande ställninir i närheten af hans hufvudstad. Så

starkt hade Kristian i sin blindhet retat den niäktiL''i 1 '>|naan88t8ten,

att denna h sin sida. med glömska af eget framtida intresse, terk-

ligen fattat beslutet att, om Kristian IV ej gaf eftrr. jämte Sverige

stycka Danmarks rike. Den bittra fn-dt n blef h;irii:enom en n<id-

vändiirhct. — Hvad fredens vilknr anL'";ir kunna vi dock ej under-

låta att anmärka det i var tanke niiiidre lampliga i att förf. icke vid

sjelfva fredsslutet sammanfört alla dess fordrugsmässiga bestämmel-

ser. Det är visserligen sant, att, när man genomläst hela den före-

gående framställningen med uppmärksamhet, så känner man dem,

afvensom att förf. ej saknat prejudikat för sitt förfarande. Men
den som läst det föregående har ej nägot ondt af att ånyo finna

fredsvilkoren, men nu sammanförda pä ett ställe, under det olägen-

heten i framtiden för d<-n, som i hastigheten härom söker uppgift i

fÖrf:s arbete, ej är si\ ri!iga.

Di-n sannnanstöt ning mellan SveriLre nch Danmark, som bilades

DM.') i Br<)msebr(i, fick, såsom förlatluren erinrar, en djupt inirri-

paude betydelse för Danmarks historia. Den löste pä ett afgörande

sätt den tvekamp om maktställningen i norden, som så länge fort-

gått. Och den våldsamma inre skakning, som af kriget framkallats

och som underhölls genom rikets territoriella, ekonomiska och finan-

siella förluster, pÄdref mognaden af den rörelse, som kom till utbrott

i statshvällningen D)(">(). I'å Danmarks yttre politi>-ka ställning har

kriget ock>^ii återverkat. A ena sidan gaf det en lit stamd nnti-dansk

riktning ät (if)tt()rp>ka husets nnlitik. ä den andra förde Sverige:»

öfverviLTt i ncirden snart till ett (>ui>^laL' i Nederländernas pcdilik;

betydelsen dcraf tiek Karl .\. känna, da han ville fullständigt genom-

föra de planer, soni redan Axel O.xc-ustjcrna hvälft i sitt sinne.

€• AnnerstedU
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Die Feldziige Kärrs XII, ein quellenmässiger Beitrag zar

Rriegsgescbichte und KabinetspoHtik £iiropa*8 im XVIII
Jahrhundert, von ChrUUan von Sarauw^ Königi. d&n. Kapitän
a. D. Mit einer Uebersichtskarto des nordischen Kriegsthea-

ters und sechs lito^r. Tafdn. Leipzig, VerIaL' von Benihai*d

Schlicke, 1881. XU + 328 sid. 8:0. Pris 12 kronor.

Knptfn vnn Snrauws namn är ickt okiindt inom niilitärlittura-

turen. Tviirtoni. I tyska inilitiira tidskrifter, förutom i militär-

•ncyklojicdinr, sasoni t. cn. Poteii s ii\ lii^t-n afsliitade stora "Ifand-

wörterbuch der jjesanitrn Militarwijisciischaftcii» och v. Löbclls ".lalirt\>-

berichte iiber die Veränderuugen und Fortschrittc im Militärweseuw,

har det änder de sista 10 eller 15 Sren ofta synts, och då vanligen

nnder uppsatser rörande de nordiska landen: Danmark* och Sverge-

Norge. Men äfven Ryssland och ryska harordningsförbållanden iro

bekanta för författaren, och han har utgifvit åtskilliga ströskrifter

rörande de samma-. Icke för ty väckte det arl)ete, hvars fullständiga

titel är anirifven här ofvan, vid sitt framträdande a l)okmarkiia(l«'n

en viss nylikcnhetcns förvainnir. Författaren liadr ditiritillfä IhiIvikI-

sakligen rört aitr jia nutidens omräde; nu med ens vi<iad<; han sii;

Sfven på det historiska området, och (h tta med ett pa sjelfstandia;

källforskning grundadt arbete. Åtminstone arbetets titel svntes vilja

tillerkänna det samma denna egenskap.

Pörordet till arbetet Hr emellertid vida mindre fordrande. Till

en l>drjan ordas v&l uti det samma — dock endast uti allmiinna

ordalafT — om det '^ovanligt rikhaltiga material'^, som st&tt till buds,

men liingre fram låter författaren veta, om ock blott medelharligen,

att han, livad svenska källor vidkommer, haft endast tryekta histo-

riska verk till förfoirande. HiiriHVer iir mindre att undra, då vårt

krigsarkiv f()rst för nåijra få år sedan kommit sä att s;i<ra un<ler erret

tak och tilllorne ieke fatt åtnjuta behöllig omvårdnad, hvadan de

må hända värderikaste krigshistoriska materialen varit f5r honom
otillgängliga. Ett på kållforskniog grundadt krigshistoriskt arbete

öfver Karl XII, som icke åberopar andra svenska kållor, ån de väl-

kända i tryck utgifna, år emellertid någonting ganska egendomligt.

Visserligen torde många svenska arkivhandlingar hafva vandrat till

utlandet med de fästningar, som under Karl Xll:s krig föllo i våra

dåvarande fienders himder för alt iivar^tanna uti dem för framtiden,

liksom väl äfven med >-\»'iiska hufvudliareris rei^emeuten, ([ä de samma
efter Poltava striiokte vajx-n. men dylika haiulliiiLMr åberopar förfat-

taren heller ieke, utan sa vidt möjligen en eller annan skulle förirrat

sig till sachsiska eller preussiska bibliotek, ur hvilka hans egentliga

skörd tyckes vara gjord.

Såsom titeln angifver, år arbetet dock icke allenast krigshistoriskt,

utan rör sig äfven sjelfständigt på det politiska området. Kompeten-

tare domare ån vi hafva i detta afseende falt en dom öfver arbetet.
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tlen (lor svarliirtTi tonlt- kiiiiua jäfvas. ?>h börjar C. Schirn ii sm uti

wGöltiiigischc gelchrte Anzeigeu» (' j^lSSO) iuförda anmälan lued föl

jande ord; »Författaren och förlRggaren borde framför allt hafrå

nöjt sig med den egentliga titeln på arbetet. Tillägget: bidrag till

krigshistorien, ar onödigt; tilligget: bidrag till kabinettspolitiken, ar

knappast berätti^radt, och beteckningen: på kålUbrskning grundadt,

acker jämväl fÖrväntnino^ar. som LM< kas»>. Att vidare sysselsätta oss

med den politiskt historiska sidan af arbetet, torde efter det sagda

vara ändaniAlslösit, äfvcMi om vår förniaira diTtiil skulle vara till fyllest,

h vilket hon icke ar. Vi öfvergå derför till deu mera krigshistoriska

deleti af det samma.
Arbetet är iudeladt uti inledning och 18 kapitel. De tre första

kapitlen egaaa åt: »Karl före 1700**, »den politiska ställningen» Tid

1700-talet8 början och »härväsendet» vid samma tid; kapitlen 4—13
ett åt hvartdera af åren 1700—1709; kapitlen 14—16 omfattar hvart-

dera två af åren 1710—1715; kapitel 17 åren 1716—1718. samt

kapitel 18 Karls död och en slutbetraktelse

Största uppmärksainheten riktas -städse på tilldrajrelserna å den

förnämsta krigsskådeplatsen, der Karl ^jelf med sin hufvudhär upp-

trader; händelserna pä ofriga krigs«käd( platser vidröras endast i allra

största korthet mot slutet af hvarje kapitel Utrymme lemnas vidare

i första hand, förutom åt de politiska förhållandena, at de strategiska.

Dc taktiska förhållandena åter afhandlas mera flyktigt; f&ltslagen

sålunda på några få sidor, och alla uppgifter om härarnes styrka vid

olika tillfallen äro lemnade summariskt.

Ur ren krigshistorisk synpunkt är arbetet säkerligen det mest

läsvärda af de hittills utkomna strat^ska öfversigtema af Karl XlLs
fälttiiL,'. Författaren eger hvad hans nrira nonr mde militäre forp-

gäntrare |)a vari sf)råk. Lundblad. saknat: grundliga militära insigler.

och hans re(l<>gi>relser for alla rent niilitiira förhållanden vittna deroni.

att han städse mäktat fulja deu gamla Thorildska satsen: »detta

• är detta».

Här och hvar störes emellertid i någon mån det i öfrigt goda
intrycket af en, visserligen i allmänhet ganska kortfattad, men ändock

obehöflig polemik mot åsigter, som sägas vara framburna af dem
bland historieskrifvarne Öfver Karl XII, hvilka velat frånkänna ho-

nom alla fältherre-egenskaper.

Anledningen till detta forfaringsshtt ligger uti den utgånirspunkt

författaren vall. Han haller töre, att siirskildt Lundblads och I'ry\el!s

skildringar af konungens personlighet och hans krigforiiiL: "i reirelu

ansetts for n.önstergilla", samt alt i stort sedt tvanne rakt motsatta

uppfattningar angående måttet af konungens fältherreegenskaper än

i dag äro gällande. »Medan någre prisa honoro såsom ett nästan

ouppnåeligt föredöme för en härförare, klandra andre väldeliga hans

') Den vid arbetet fogade öfversiglskartan npptager (irau»eroa för åt poUka
palatinatcn, men nr i öfrist tamlijiren ofnllstäudig och saknar mSnjret af de orl>

DSmo, Boui nnföras i testen; planerna . r Kiga. landstigningen vid Humlrbitrk,

•Isgea vid Narva, Kliaaow och Poitava aamt belagriDgen af Straltnod iro mönttergiiia.
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krigföring i heunes helhet». Och det iir mellau dessa ytterligheter

— af hvilka den f&rst nimnda i allmSnhet tkolle känneteckna »de

svenske bistorieskrifTarne» (antagligen doek med andantag af de

n&mnde) — som författaren, enligt hTad han redan i inledningen

antyder, vill hålln medelvägen.

Under arbetets fort<filna: håller han emellertid skenl)art icke

denna mrdolvhcr, val hufvudsakligen derfor att de båda vttcrli<::h('-

t(!rna icke iiro riitt noirtjraut utstakade, lian närmar sig till, eller

rättare sa^dt öfverfjår helt oeh hållet på deras sida, hvilka i Karl

XII se en verkli*; fältherre och uti hans operationer i det siora hela

en följdriktig och genomtänkt samt, åtminstone i de flesta fall, mili-

täriakt taladt, fullt berättigad plan. Ingen militärförfattare, allt iMn
Fredrik II af Preossen, bar heller i honom kunnat se någonting an*

nat; ty det enstaka stående försök en i öfrigt framstående rysk för-

fattare gjort att få Kari XII ansedd allena för en »»partigängare'*,

medan hans lycklige motståndare tsar Peter skulle intaga ett af de

åt kriirets störste män i hela verldshistorien iniynida tio hedersrum-

men, kan väl svårligen uppfattas annorlunda än såsom en yttring af

missriktad uationtd hänförelse för Kvsslands ombildare. Men om oek

författaren har rätt i sitt påstående, att »Karl XII förenade hos sig

alla de egenskaper, som en stor fältherre måste ega, for att vara

Tärd detta namn», så är dock vägen lång härifrån och till ett »oupp-

nåeligt föredöme» för en härförare, och ingen, om ej kungens egne
karoliner på gamla dagar, har väl stält honom så högt såsom bärförare

och icke endast krigare. De antydda iältberre-egenskapema funnos

otvifvelaktigt hos hjeltekonungen, men de voro icke fullt harmoniskt

afväijda mot hvar andra. Författaren iir fullt förtrogen med delta

sakförhållande, och hnn nndanhäller ej för läsaren de drag af till

halsstarriffhet öfver":ånt'en kaiaktersfasthet. af i förmätenhet förbvtt

mannamod, af till nära nog ofattlig sangvinism öfverguugen tilltro

till egen kraft, af, om ! så ft uttrycka oss, ockrande med krigs*

lyckan, bvilka spåras då ocb då under Karl XII:s hela fUtberrebana.

Men bvadT författaren ej fullt uppmärksammat vid den karakters-

skildring af konungen han lemnat, är den tankeriktning, som från

barndomen inympats hos envåldskonunga-äronet. och hvilken, må
hända, mer an något annat kommit hans och landets ofärd å stad.

Vi mena den uppfattning af förhållandet mellan konung och stat,

mellan här och krigsherre, hvilken gaf sig hos Ludvig XIV luft uti

det allbekanta uttrycket: Tetat c"est moi. Karl X1I:8 annars skarpa

och klara strategiska blick skymdes stundom af en oberättigad hän-

syn till fältherrens egen personliga krigarära, ocb han förväilade,

förefaller det, en eller annan gån^ ett på fullgoda strategiska grun-

der fotadt beslut att vika tillbaka med härförarens ärelösa flykt ur

striden, hvadan något återtåg heller icke kom till stånd. Att denna

förväxling af en fältherres och en enskild krigares pligter skulle varda

mest olycksbringande vid vändpunkten af hans bana, det, militäriskt

taiadt, onekligen storartade infallet i Ryssland, är helt naturligt, och

det var å andra sidan äfven hon, som dref honom att tillbringa fem
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långa ftr i Tarldet och att på Strnlsunds Ujeltemodiga förevar offra

ännu ett hr, som han saki iligen kunnat bättre använda.

Mfd törbisuL-ndet af detta draj? i K«rl XII:s karakter samman-
häntjer i viss mån en annan vorkliL'' niissnppfattninff af lians kynne,

livartill f(trfatlaren £;ör si;^ skyldifr. Man hiiller fore, att Karl XII

under uren 1715— 171«*^ ansett de svenska landskapen p;'i anrlra .sifiaii

Östersjön »oatcrkallcligcu förlorade», .'saiut att anfallet mot Norge var

ett slags uttryck af denna resignation. F. F. CarUona »Om freds-

underhandlingarna åren 1709— 1718i» vederlägger i allo, att en dylik

känsla någonsin fått insteg hos Karl XII.

Författaren hörer visserligen ej till dem, som n st' Karl XII
sAsom fältherre fullbildad redan vid sitt fur-^ta n})ptra(iande på kri-

ij^ets vädjebana. vid landstigningen å Se(;land, utan han tillerkänner

honom <lervid äran allena af beslutet, medan äran af enskildheterna

vid utförandet tilMclas j4;enei-al(|vartermästaren Stuart. liiii^efär pä
liknande salt fördelar han lagrarne för segern vid Narva mellan ko-

nungen oeh nägon annan — hvem, är ej uttryckligen sagdt, meu
antagligen menas härvid Rehnsköld. Från och med Öfvergången af

Diina är det åter konungen sjelf som personligen leder äfven stri-

derna. Uti de derpå följande fälttågen i deras helhet har författaren

emellertid ej, och detta synes oss med orätt, kunnat med J. Mankell
uti hans uppsats i Krigsvetenskaps-akademiens tidskrift 1867 »Om
Karl XII såsom fältherre'» — livilken npp«als säkerligen varit fcir-

fatlaren bekant — spiira en ständigt fortgående utveckling af konun-

gens fältiierre-duglighct. En dylik utvcekling ar ot vifvclaktiirt skrnij-

bar, trots allt hvad i det föregående blifvii anfördt oni stundom be-

gångna ödesdigra misstag. Uti vissa afseendeu hade han vid början

af ryska fälttåget fört sin härforingskonst nära nog till en punkt,

dit den allmänna europeiska hann först med franska revolutionskrigen.

Redan under polska fälttågen hade konungen nämligen infört ett

praktiskt rcqvisitionssystetn for sin härs underhåll, och under första

skedet af ryska fälttåget tillämpade han äfven med skicklighet den

i sammanhang med re»|viviti()nssystemet sedermera uppst/indna nyare

tidens hufvndgrundsats i krig: sjirida en här under pågående krifrs-

r<)relser, för att lifnara honom, <h1i samla honom för att sla>. I nder

konungens kraftiga hand innebar den sjelfständighet, som härvid masle

inrymmas ät undcrbefälhafvarne, ej större fara, än hon innebär nu

for tiden, men då t. ex. Lewenhaupt nödgades tillämpa samma för-

faringssätt, vardt förhållandet ett annat oeh bidrog i sin mån, såsom

författaren äfven omnämner, genom obefogade uppehåll i rörelserna

till motgången vid Liesna.

Denna ständigt fortgående utveckling af Karl XIl:s fältherre-

skieklighet gör sig gällande iifven pä det oriranisativa området; så

nro några af konungen utfärdade förordningar, hvilka leda sitt ur-

sprung från näst sista aret af hans lefnad 1717, ganska märkliira

bevis på en Iramsynihet af enahanda art med den nyss antydda.

Dessa forordningar skapa fasta, så i fired som i krig bestående högre

truppenheter, brigader och fördelningar — än i dag ett oupphunnet
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Önskemål i vårt land och t. ex. i Frankrike först alster af kriget

1870-71 — och de införa en högqvarters-sammansättning och en

härlednings-mekanism» hvartill först di-tra århundrade sett mothilder.

Att denna sida af Karl XII:s verksamhet Tarit obekant för förfat-

taren, är en naturlig följd deraf, att de ännu under infiirande va-

rande orfranisationsändrinijnriiH icke öfverlefde konuiiijrLMi, utan såsom

oii_vtti<ra n\lu-t(:r kas^tadrs a ^ido vid hall^ tall, for att sedan endast

fortlefva i en iorlattningbsumliug, och dylika svtjnska källor har för-

fattaren icke be^af^nat.

De anmärkningar här ofvan blifvit gjorda hafva icke afsett att

minska den tacksamhetsskuld, hvari vi svenskar stå till författaren,

som med sitt arbete säkerligen bidragit att rätta mången missupp-

fattning i utlandet af den hjeltepersonlighet, hvars minne är sa dyr-

bart för värt svenska folk. Deras syfte har varit att framhålla, liuni-

lédesi niAnjrt och mycket än Återstår, innan Karl XlLs kriijshistoria

fatt sin slutlii^a belysning. Ma det snart unnas var -reneralstal) att

fa rnllfijlja, hvnd den för värl land och dess krigshistoria intresse-

rade främlingen begynt! v» d, £/•

C. Bollo. n viaggio di M. Fiero Qaerisl e le relazioni della

repubblica Veneta colla Svezia. 103 ss. 8:0. Venezia 1881.

Vid den nyligen hållna geogratiska kun;;ressen i Venedig ut-

delades ofvan anförda skrift som ett slags hyllning, uti döma af in-

ledningen, åt quella nobilissima Natione^ »som efter att ha i forna

tider förvånat verlden med sin tapperhet i krig, nu skiner på
vetenskapens och bildningens falt och i polartrakterna upprepar dessa

djerfva expeditioner, som gjort den för alltid ryktbar» — det

svenska folket.

Jag vet ej rätt, om ieke den för oss i (ifritrt okända utirifvaren

till dessa det svenska folkets djerfva cxjHMlitinner afven riiknar öst-

goternas erofrinir af Italien »mder Teodorik. \i minstone börjar han

dermed den historiska inledning, som öppnar hans bok, och han

skulle sålunda ännu vara en trogen lärjunge af vär gamla historiska

skola. I fortsättningen re<logör han för Sveriges förbindelser väl icke

med Italien i sin helhet, men med den stolta venetianska republiken,

Itörjande med Querinis bekanta resa till norden, som under Eriks

af Pommern tid, förskaffade honom ett osökt tillfälle att besöka äfven

åtskilliija orter i Sveri^je.

Det var först Johan 111, som anknöt några di))lomatiska förbin-

delses med \'enedii; alt ifraii lö74, ifrän hvilket ;lr de venetianska

arkiven bevara vitnes]>f)rden dcrom. Frairan oin hans katolska drott-

nings urf i Italien, önskan att knyta iiandeUförbiudelser med den
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rika köpmannastaden gåfvo anledning till dessa beskickningar. En
venetianare, Alessandro Guagnino fick af konungen stora handels-

privilegier, ett veuetianskt handelskompani sökte 1582 träda i när*

mare förbindelser med Sverige och åt sig utverka liknnndc förmåner.

»Dessa liflij^^a förl)in(lc'lscr". tilln<:ircr förf., »visa, huru Johan III fjyn-

natle civili^^atioiicns iithrediiiiinr i sitt land, ehuru han i -^in sifrta

sjukdom ännu ej i Svcrifrc kunde tiniia en liikare att bota siij».

För sin framstullninj; af Sveriges förl)indelser med Venedig: under

sjuttonde ilrhundradet följer förf. hufvudsakligen prof. Odhners be-

kanta afhandling (intagen Nordisk Tidskrift för politik, ekonomi och

litteratur 1867). Han litar dock derj&mte åfyen till andra sagesmin.

Så upprepar lian t ex. den orimliga historien, att Gustaf Adolf under
titeln »j^refve af Södermanland» (han var, innan han blef konuns:,

herti«f af Vestmanland) med ett foije af adelsmän legat vid universi-

tetet i l'adua, der besökt de olika fakulteterna oeh bland annat abort

iniren mindre än Galileos lysande föreliisningar i astronomi, optik,

matematik, liksom han af honom inhemtat kunskap om krigsmaskiner

m. m. d. Detaljerna saknas sålunda icke. Men icke nog derined.

Förf. vet äfven att berätta att Gustaf Adolf här förälskade sig i cn
»vHghissima fanciulla»» en vacker jungfru, som var ingifven i ett

kloster. Han försökte förmå henne att följa med till »Tyskland»,

men hon afvisade honom ståndaktigt, utan att derföre hans tillgif-

venhet upphörde. Vid sin afresa öfverhopade han henne med »furst-

liga skänker». Allt detta skulle ha skett 1611. Man må väl vid

läsningen häraf undra olver gamla sägners odödlighet. Annu när

Gustaf Adolf som segrare stod i Baijern skulle han ha erinrat sig'

studentåret i Padua och derom påmint några främlingar från staden,

hviika han der träffat.

Det är naturligt att minnena från Sverige äfven anknyta sig till

drottning Krislinas snillrika och eccentriska personlighet. Hon be-

sökte Venedig ett par gånger och blef, isynnerhet den första, der

liksom i hela Italien mottagen på ett lysande sått'). Med under-

handlingarna om reptiblikens beraedling på fredskongressen i Liibeck

1651—53 sluta de kortvariga officiella förbindelserna mellan Stock-

holm och Venedig. Vid Otto Vilhelm König^marks lysande namn och

Gustaf lll:s korta besök anknytfr förf. Uiinnena af de sista berörin-

garna mellan Sverige och den åldrande fristaten. Så långt inledningen.

Förf. har derefter aftryckt efter ett mss. i San Marco biblioteket

en berättelse från slutet af 1400*talet om Querinis ofvan omtalsde

resa. Den är redan förut kftnd ur andra samlingar, men den hår

begagnade handskriften synes afvika från de fömt oflentliggjorda.

Åtminstone är vistelsen i Sverige affardad knapphändigare än uti

dessa är förhållandet.

Derefter följer Antonio Possevinos relation, »den andra», om det

svenska väldets »nuvarande tillstånd» (1578). Den är skrifven på

THrnf. Cristina di Svt-zin in Ro]ou;na. Memorie rtceoUe da reltsioni

ofllciah dal dott. cav. Carlo Malagola. Pisa 1881.
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italienska och enligt utg^fvarcn affi^ifvon till rlon^en i Venedig på den-

nes begäran, men är redan f()rut känd såsom t-n pii latin affattad

och till påfven stäld relation, s>oni tliiiu s tryckt i rheiner's iirkiind-

snniling till lians arbete »Schwedi-n iind seine stellung /.ur heiligcn

Stnhl», der äfren Pomevinos »första» relation, som af honom sjelf

åberopas» ehnru i utdrag, torde vara meddelad. Den finnes för öfrigt

ftfven i senare tid efter en handskrift i enskild ego tryekt i en liten

brochyr »Relazione sul regno <li Sveziadi Antonio Possevino (Curiositå

storithe Mantovane disp. 3) l'irenze 1876, som blifvit osa bcnäf^et

tillsänd af statsarkivarien i Mantua hr C. IkTtolotti. Akten är för

öfritrt märklig och visar huru synnerligt väl den ryktbare jesuitpatern

foratctd att göra sig underrättad om rle liinder han besökte.

Afven uästföljande akt, en beiiittelsc om orsakerna till drottniiig

Kristinas afsägelse ftirfattad pä italienska, är förut bekant. Den åter-

finnes hufvudsak ligen lika hos Arkenholtz i hans stora verk öfver

drottn. Kristina bland bilagorna och bevisen vid slutet af fjerde

bandet, s. 103—105 (j&mf. Warmholtz, VIII, n. 4371).

De två sista aktatyckena slutligen, utdrag ur tr&nne bref, angå
konung (Gustaf 111:8 mottagande i Venedig 1784.

Ntigot direkt nytt utaf stiirre betydelse foreter sftlunda knappast

denna skrift Sftsom ett bevis pa välvilja oeh intresse for vArl land

oeli var histnria h.tr den deremot alltid värde och i sig sjelfva äro

<le aktstycken deu meddelar utaf ej ringa vigt.

Ehd.

Hut. Ttäakri/t ti»dl. X
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ÖfVersigt af Tidskrifter

och andra periodiska publikationer.

Nordisk Tidskrift for Vctpnsknp, Konst och Industri ntp. af Lctto» atodtaka
FöroD. uader red. af O. Montelias, 1881» h. 6 innch. bl. a.: V. Ryd-
berg, Astrologen och Merlin. I (mot hr Bugges uppfnttning af k&l*
lorna till Qalfrids stjornoskildring I dess förh. till Völuspii). — Literftiar-
öfvcrsifjt : Svrnska Folket i hclfr orh söken af A. Strindhorfr, anm. ut
O. MoDteliuH. — Sveuska Uiksrådets protokoll utg. gcuom N. A.
Kullberg, II, anm. af C. Annerstedt. — Hftllristniogar från Boliaa-
län, teckn. och utg. af L. Raltzer, anm. af O. Montelius. — H. 6
inneb. bl. a.: V. Rydberg, Astrologien och Merlin, IL — C. Rngel-
hardt, Nordboernea sociale forhold i stonalderon.

Samlaren. Tidskritt utg. af Sv. Literatursallska^)etji arbetäutskott. Andra
&rg. 1881, k. 1 Inneh. bl. a.: B. Lewenfaanpt, En literår atrld i

Sverige 1738. (Mellan Celsius och Sahlstodt.) E. Tcgnf^r, Arm-
felt och Leopold. — L. Bygdén, Ur Lidénska brfifnaml. å Ups. Univ.-
blbl. — Bihan g: Ur en antecknares samlingar (forts). - Dagboksan-
teckningar af J. G. Oxenstierna, II. — Bn syentk ordeskötMl af 8.
Columbns.

Ny Svensk Tidskrift utg. af A.N. Lundström och A. Lindgren, 1881,
h. 6 inneh. bl. a.: O. Sjögreni Karaktersbilder fr. Sveriges senaste
historia. 2. Karl Jkagnst OroTesmöhlen. — Sr, Nya tkalsB beddind i

I^iteraturhistcrlen. — Literatur: Svensk» Folket I helg och töken af
A. Strindborg, anm. af S. J. Boethius.

Nytt juridiskt Arkiv nfdcln. II. Tidskrift för lagstiftning m. m. utg.
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Medföljer Historisk Tidskrift 1881.

Qenmäle
å

Herr Haceaten Claes Annerstedts reeeBslom af
Svergres Traktater etc.

ntglftie af O. S. Bjdberg* Andra delen I, 1886—1861.

Herr Docenten Annerstedt har i den recension, han egnat Traktat-

^•erkets fortsättning, yttrat åsigter. hvilkas riktighet j.it; icke »mer
mig böra irenom tystnad synas medgifva. l)e gjilhi visserliufeu till

en del fruL-^or, som kunna vara svåra att afgöra, men om ock i dem
olika meningar äro lätt förklarliga, så äro de derför icke lika berät-

tigade. Jag beklagar, att mitt svar till hr A. måste ega en öfver-

igaade polemisk karakter, men jag hoppas, att det skall finnas

gnindadt på sk&l och bevis.

Det är icke någon ringa sak, som utgör den första menings-

skiljaktigheten mellan hr A. och mig. Den gäller den tidpunkt,

hvarifrån Traktatverket bort ntgä. Frågan skulle kunna tyckas vara

utan synnerlisr betydelse, sedan den en gång är faktiskt afgjord, men
så förhaller det si<r likval icke, tv det lider intet tvifvcl, att vår olika

åsigt derutinnan star tillsammans med en olika uj)j)fattnii)g af hela

arbetets karakter och betydelse. Hr A. är af den åsigten, att Traktat-

verket bort börja vid nigon Iftmpligt vald tidpunkt mer eller min-

dre långt fram i vår historia, och han drager icke i betinkande att

förklara det rent af för ett »missgrepp» att det börjat, som han ut-

trycker sig, »från första början». Jag har redan i inledningen till

första delen visat hvilka brister alltid måste vidlåda en basis af den
beskaflenliet, han förordar. Om Traktatverket börjat med konung
Gustaf I, vid Westfaliska freden eller någon annan epok. är det

tydliirt. att alltid en del af detsamma saknat en verklig grundval.

Gustaf i tog från vår medeltid stora internationella frågor i arf,

iivilka icke ens under hans tid blefvo reglerade, och den Westfaliska

freden lemnade våra affårer med den östra grannen och Polen oupp-

gjorda. Dessa bristers UUvaro lärer vål icke kunna bestridaa;

det år endast deras relaiioa betjfdenket, som kan ifrågasattas. Denna
beror helt och hållet på arbetets karakter och syfte. Ar det endast

fråga om cn diplomatisk handbok för praktiskt behof, då är hr A:s

fisitrt utan tvifvcl viktig: ja äfven om ])lanen vidgas till en material-

samling for hisiorieskrifvare, kan man ju med fog tala om li\a(l som
för närvarande i detta afseeade är mest behötligt, om nyttan af ar-
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betets suabba fuUborclaiide o. s. v.; men deu som med insigt och

omdöme gifVer akt uppå, hara fönta dden af Trakiatrerket ir ntp

förd, och detta utförande har ja Tunnit hr A:s och andra granakaica

dppet uttalade bifall, han skall lätt finna, att detta verk åsyftar att

ara något mer än vare sig en handbok för diplomater eller en

raaterialsaraling. Han skall finna, vare det sagdt utan anspråk, att

det åsyftar att vara ett monuraentalt verk, bevarande for all framtid

vittnesbörden om den samverkan, hvari den svenska staten i politiskt

hänseende stått med den öfrijja verlden. Men erenoni denna sin

karakter lir det ock afsedt, att tid efter annan fortsättas, sä läns^e

Sverge finnes till som ett sjelfständigt rike. Ett verk af sådan art,

beståmdt för en ober&knelig framtid» skulle det verkligen bort byggas

på andra grundvalar, ån dem skickeisen sjelf gifvit? Jag tror det

ieke, och det gläder mig att icke så skett.

Detta om verkets kronologiska basis. Med denna uppfattning

af dess karakter och betydelse har jag, som man väl torde inse, icke

velat besrrnnpa det inom allt for trånora rSmärken. Månenen urkund

tinnes, som i och for sig sjelf är af riutja vifjt, men sedd i sitt sara-

band med andra är af intresse, och för att en handlincr i detta verk

skall försvara sin plats, behöfver den hvarken nodvandijjt innehålla

ett antal vilkor eller hafva den yttre formen af ett fördrag. Att i

hvarje särskildt fall hår bestämma sig, är ingalunda lätt, och det

ligger i sakens natur, att meningame härvid ofta måste vara delade,

särdeles i fråga om aflägsna tider, då former och förhåUanden voro

helt audra än nu. Derför har hr Annerstedt rätt, dä han i sin

recension af Traktatverkets första del säger: »Ingenting är svårare

än att träfla det rätta vid utväljandet af de handlincrnr, som skola

i en dylik samlinir inta^iras, oeh imjtiiUnff (ir lättare än att, <la uian

står utan/or arbetet, göra aniu(irkmu(jar mot att det ena kommit
in och det andra slutits ut.» I den niimda recensionen ledde denna

reflexion hr A. till en angenäm försigtighet i omdömet; i den recen-

sion, hvilken nn föreligger, har han styrkt sanningen af sin reflexion

på motsatt sätt.

Ja^' öfver?år nu till en granskning af detaljerna i hr A:8 upp-

sats, dervid följande den ordning, han sjelf ansett lämplig.

Eec. anmärker, att af de i häftet förekommande 147 urkunderna
alla förut ärö tryckta, sS när som pS sex stycken. .Tnfr anser det

icke löna mödan att undersöka om räkningen af urkunderna i ena

och andra afseendet är riktip-, enär det dervid, efter min tanke, icke

ligger den minsta vigt pä nä^iot mer eller mindre, och jag dessutom

anser mig böra lita på recis uppgift ; men jag hemställer till en hvar,

som kan bedöma saken, hnmvida vid valet af de akter, som skola i

Traktatverket införas, i betraktande bör tagas icke dessa handlingars

värde och betydelse med hänseende till arbetets plan, utan huru en
lämplig: proportion mellan kändt och okändt, tryckt och otryckt

skall kunna fistadkoraraas. Jag tror nog, att en ntgifvare. som
leddes af dylika konsiderationer, skulle kunna finnas, men, hvad mig
beträöar, så erkänner jag, att ett sådant sätt att fatta min uppgift
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nldrii: fallit luiij in. Du liiir icke är fråcra om testamenten och
iraiiila köpehrcf utan om statsakter, s;i svncs det mig for öfrigt

icke litet, att för en tid af blott tjngufein ur och inom en tidrymd,

som i senaste tid varit föremal lör särdeles noggrunna forskningar

och betydliga arknndiipublikationer, Jag haft sex hittills otr)-ckta

akter af detta slag att framlägga; men &fven om jag icke hait en
enda ny handling att förete, eller någon r&ttelsi: i de förnt publice-

rade att göra, sh skulle detta ändock icke beriittiga till klander. Af-

ven då skulle dessa handlirifrars sammanförande i ett enda verk hafva

uppfylt det dermed afsedda iindamälct, om ock arbetet i sådant fall

varit vida
.
lättare, an livad dt t nu varit. Ty vid talet om förut

tryckta handlingar bör här icke för;;ätas. att »fvt n dessa eller regeln

blifvit af mig, så vidt möjligt, utgifna efter originalen, oeh att der-

vid talrika och vigtiga rättelser blifvit gjorda, komroentarier bifogade

och det hela korapletteradt genom undersökningar rörande förlorade

akter. Ree. vitsordar sjelf »den omsorgsfulla teztntgifningen»; han
vet ock, så Tål som jag, att detta vitsord icke kan gifras en del af

de tryckta verk, hvari åtskilliga af dessa handlingar förut bliffit

offentlicrirjorda

Af de sex hittills otryckta akterna anser ree. tvänne alldeles

icke höra till arbetet. uänilii;cu konung Krik Mairnussons prokla-

mation till svenska folket ar och förlikninircn mellan honom
och kon. Magnus år 1357. livad den förra beträflar, så förekom-

mer den i en not till en traktat mellan hertig Albrecht af Mekleu-

burg och konung Erik. Nämde konung åberopar såsom grund för

traktaten det biträde hertigen lemnat honom att återställa kronans

magt i Svetge. Det har synts mig icke alldeles omotiveradt, att

omnämna, hvarpå detta syftade, och jai; har så mycket häldre infört

den till denna underrättelse hörande handlingen, kon. Eriks prokla-

') Rec. aunuirker önskvärdheten af att ja{( ut<^a(t, hvar urkunder förat fin-

nas tryclita, iifven der jii^ för en urkunds Steruifvaiide icke »nvnndt iiSfrot tryckt

verk. Detta vore ofta en lätt aak, uieu i mån^ca fall konde det ock vara förenadt

med ftor* tvlrigheter oeh i ett arbete tf detta tleg mitte teao netarligtvie vara

konseqvent. Jag har prand drraf icke va^nt inl^tii mig barp&, euär nyttan

deraf pi intet sätt skulle motsvara dcu tid, dvrtiil skulle kräfvas. Jag skulle,

for att riktigt uppfylla recensenten» fordran, nödgas, äfven der jag efter origina-

let atgaf en oomtvistlij; text, i biblioteken pfterfurska om oeh hnr densamma
förut tilläfventyrs blifvit ulirifven; jn jnp sknlle, enlitrf recensentens önskan i

receoaioneo af första delen, äfven genomiäsa detsa aftryck och om dem afjjifva

iteord. Men ifren borteedt frin deona tiet anfSrda öntken, h^ilken ree. teke opp-
repat, förundrar det mig ändock i sanning, ntt rec, sum sS vhhilligt jttrnt sitt

iatresse för arbetets framåtfSrande gennra roi^, kan vilja pfdägga mig ett i alla

fall tå i högsta grad tidsödande göromål. Och burn sknllv jag gä till väga, när

jag ieke hade tillgång till detea trjekU varkF Till deiea efcäl, kvilka i och fSr

sig äro fullt tillrncklign, kommer vff irlitrarc, att det är nogSBiiit bekant, ntt ett

bibliografitkt verk är under utarbeining, bvilket akuUe komma att göra desta

notuer i Traktatverket alldelei Sfverflödiga. Att det onoimdei, att en headling

förnt icke varit tryckt, kni.de tynas vara af något tttore vigt, oeh jag har verk-

ligen känt mig frestad ntt på sina stnllen deroni iröra ea aatydning, men froktas,

att dervid begå latt möjliga misstag, bar afbåliit mig.
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mation mot Bengt Algotsson, som detta dokument bildar det första

officiela aktstycket i den strid meUan kon. Magnus och kans son,

som en tid bestämde Sverges hela yttre politik. Dess platå som
bilaga torde derfiir mer än väl kunna försvaras. Förlikningen

af d. 22 DOV. 1357 är koordinerad med freden i .lönköpins: af <!.

28 april sarania flr och de senare förlikningarna af i'3^>S och

men skiljer si^^ frun d« ni deruli. att i densamma in^ra utländ-^ke

furstar äro nrimde. Såsuui en länk i samma kedja med de andra

bar jasT icke ansett den ensamt böra i följden utelemnas. Akter,

hvilka delade riket mellan tväune suveräner, som följde hvar sin

yttre politik, böra efter min tanke med full ratt räknas till de hand-

lingar, som med Sverges traktater stå i omedelbart samband. Än*
märkas kan ock att freden i Jönköping i den nämda förlikningen

åberopas Men äfven om så icke vore fallet, skulle jag ändock in-

tagit den. Den tredje hittills otryckta akten, hvilken recensenten

säger vara ^af samma art»» som de två föreiräcnde, d. v. s. icke

höra till arbetet, ar dcii ar 13»i<>. d. 10 augusti, vid Ixlägringen

af lIelsin*:l)org mi lbm konung \ aldemar af Danmark oeb her-

tig Albreeht af Mekieiiburg slutna f»»rbundstraktateii, hvuri de in-

bördes förpligtade sig, att mot konung Magnus af Sverge och

Sverges rike göra sina' anspråk gällande. Det var närmast genom
denna allians som Skåne, Halland och Bleking gingo för kon. Mag-
nus förlorade, och denna öppet och formligt raot Sverge riktade

traktat, till sina Ibljder af oberäknelig verkan, skulle icke anses

höra till de handlingar som omedelbart bestämt Sverges yttre ställ-

ning-' Mot den fjerdi' handlingen, ett af kon. Magnus d. .U) augusti

1.344 utfardadt privilegiebref for Ziitpliens köpman, har rec. del att

anmärka, att detta bref utom i de sisia raderna är lika med ett fornt

tryckt, numiigcu ett bref för Kampen af d. Jf> juni 1341. Auieu-

ningen, hvarför brefvet för Zutphen införts i sin helhet, är den, att

jag kunde återgifva denna akt efter originalet, hvilket i Holland

kommit mig tillhanda» under det att brefvet för Kampen är återgif-

vet efter en tryckt bok. >om anviinder tväune källor; omständigheter,

hvilka ock äro på behöriga stäilen angifna. Emedan brefvet för

Kampen är äldre oeh således i arbetet erhållit sin plats läuL^t framom
brefvet bir Zutphen, föreföll det mig iiiiiidre lämpligt, alt beträf-

fan(b' fiirstnämda bref hänvisa till ett senare. Ilade furh.tllaiidet varit

onivandt. skulle jag gjort det. Saken torde för öfrigt vara af särdeles

liten vigt. Mot den femte handlingen, en förbundstraktat af d. aug.

1344 mellan grefvame af Holsteiu och kon. af Danmark, har utgifvaren

att anmärka, att den icke är af Sverge ingängen, men ändock fått en

plats i nummerföljden. Detta är fallet med åtskilliga akter både i första

delen och i denna, utan att det ådragit sig rects klander, hvartill

just icke heller varit skäl, ty numraem betecknar endast en hand-

lings plats i den kronologiskt ordnade följden, oeh nr Lrifveu hvarje

hajuliitii:. som ieke ar eii(la>t en bihandlitiL'' ät en annan akt. Hvail

den sistnamda akten betratVar. sa ar dess närvaro motiverad deraf,

att den innehåller bestämda stipulationer rörande konungen af Sverge.
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Den nr likviil blott incddelafl i utdrag. Srdnn de fem handlingarne

biifvit af recensenten, säsoni ofvan ar visadt, dels förklarade obe-

höriu^a till en plats i Traktatverket, dels till sin vigt och betydelse

så mycket soiu möjligt reducerade, med hvad skäl och rätt är ock

visadt, säger han om den sjette förat otiyckte handlingen: »Det
återstår sålunda blott en hittills otryckt traktat (n. 329), som fyller

en sida af de 320, som i häftet inrymmas». Detta rec:s yttrande,

hvilket endast är en slntföljd af rec:s foregående, af mig granskade

påståenden, anser jag mig på grund deraf ieke behöfva upptaga,

utan lemnas hela denna aritmetiska kritik i sitt värde.

Cleraens Vl:s kor8tägsl)nlla mot Turkarne anser ree. hafva burt

anföras blott under en rul)rik, enieilan den ej inm^lialler ))uj)j)lysnin-

gar af traktatsenlig natur»». Jag har infört d«'n fullständigt, emedan

det onekligen för en eller annan kan vara af intresse, att jemföra

en korstågsbulla under denna jämförelsevis sena period med de nr-

knnder af samma slag, som under tidigare århundraden utfärdades

till det Heliga landets befrielse. Urkunderna i Traktatverket kunna
väl ock nflgon gilng, när de för dfrigt till vjisen höra dit, OCh
det nekar ju ieke rec. i fråga om denna urkund, fä behandlas med
hänseende till d»t intresse de kunna erbjuda äfven ur en annan
synpunkt än de traktatmessiga stij)ulationernas. Om urkundeii n. 278
(privileiriebrefvet tV>r Zntphen) oeh dess likhet med n. *247 (brefvet

för Kampen) uj)prepar ne. for bättre eftertrycks skull hvad han re-

dan sagt ett stycke ofvanför på satnma sida. Jag torde icke be*

höfva upprepa svaret. Om n. 279, ett bref af kon. Magnus, utg,

d. 1 sept. 1344, hvarigenom han beviljar Lubeckame och öfrige

hanseatiske köpmän fri färd på Neva till och från Novgorod. anmär-

ker rec, att det är ordrätt lika med n. 170, ett af hertigarne Erik

och Valdemar år 131 'J, d. 15 auir. utfärdadt dokument: på gruiul

hvnraf det ffirra dokumentet bort kunna inskränkn*: till en rubrik.

Det nr sant, att det till tiden senare brefvet iir, nuitatis nmtandis,

af-krifvet oeh rediijeradt efter det äldre, men de ä!i(iririi,'ar. det innehiil-

ler. aro dijck ieke sa betydelselösa, att de kunnat lemnas alldeles oau*

märkta, och det äldre brefvet befinner sig i Traktatverkets första del. Ge-
nom den af rec. anbefalda åtgärden, skulle icke fullt en sida hafva in-

besparats, men den som sökt inhemta kännedom om akten, skulle

efter hänvisnini^en nödgats i ett annat band uppsöka den fullstau*

diga texten. Kn sådan s])ar<an)het tror jag icke vara lämplig. Att

deremot bre'"vi t af l.L'59. d. l "^ november, icke blif>nt in extenso

infördt, kan noir tilliifveiityrs vara mindre rikti-jt, och måhända
erhåller tienna text plats i ( tt su])plemcnt vid deU-ns slut.

BetratVande n. 239, konung Magnus' privilegiebref for Skåne af

d. 28 juni 1340, anmärker rec, att det icke kan räknas till Sver*

ges traktater, om ock Skåne intog en egen ställning till Svergea

krona, utan borde det, enligt rec., icke anses för mer än ett privi-

legiebref af Sverges konung för hans undersåtar i en provins med
något sjelfständigare ställning. För att bemöta denna anmärkning,

måste jag vara något utförligare.
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Skåne hade i juni 1332 kommit under konung Magnus, men
detta hade icke skett genom någon afträdelseakt af konung Christo-

pker af Danmark, som 1329 pantsatt landet, utan på det i&tt, att

ftrkebiskop Karl af Lund med ett stort antal nf Skånes andlige och
verldsligc stormän in. fl. forstnämde år infunnit sig i Kalmar ock
der hyllat konuns: ]Mn«rinis. T>e akter, sora dervid ut\exl:ide«», voro

å Sk;iiiini^arnes sida en troliet.sförsakran iit konuiiircn oeh traii konun-

gens sida ett priviletriehnf för Skånska j)resterskaj)et, ridderskapet.

klostren, horgarne oeh landets ofriira invånare Dessa akter voro

således de första dokument, på hvilka Skånes uya stalluiDg till kon.

Magnus och Sverge grundade sig. Dessa urkunder äro dock båda

förlorade, men de fUmyade» år 1340. Kon. Christophers son Val-

demar kom detta år i besittning af sina faders tron. Den fara,

som kon. Ma?nus dcri varsnade }^för den nyvunna, från Danmarks
sida ännu alldeles ieke honom tillerkända be8ittning:en, föranledde,

att akterna af förnyades: konunsren fortiyade privileirierua,

Skauini;arne sin trohetsförsäkran, i l>a<la dessa handlinjjar med ut-

tryckligt al)eioj)ande af de äldre forsakrinufarne i Kalmar. Ilade dessa

äldre urkunder varit bevarade, skulle jag naturligtvis ulnoji mig med
att hafva omnämt den år 1340 gjorda förnyelsen, men då så icke

ir förhållandet, måtte det väl hafva varit riktigt, att infSra desaa

urkunder fullständigt, såsom i sjelfva verket innehållande det ömse-
sidiga aftal, på hvilket kon. Magnus och Skåningame grundade sitt

förhållande till hvarandra.

Vidare finner ree. obehörigt, att kon. Magnus' öfverenkommel?**

med ujiproriske norske stormän, sluten i Skara d. febr. 1.S.'>1«,

blifvit i Traktatverket intörd. Jag har i eii not till urkunden an-

märkt, hvarför jag intagit denna akt. Des.se Norrmän voro utan

tvifvel konungens undersåtar i lians egenskap af Nonjts konung,

men konungen låter dem icke dess mindre i urkunden uppträda som
en med honom sidoordnad part, låter hvad han å sin sida försäkrar

dem bekräftas af tvenske rådsherrar och gifVer hela transaktionen

med dem formen af en traktat. Föreningen med Norge var under
kon. Magnus Kriksson en personalunion af sä lös beskaffenhet, att

Norrmännen rätt väl kunna under denna tid betraktas som en främ-

mande mairt. Man kan visserligen invanda, alt de i fråga varande

upprorsmaiuien ieke voro norska statens repre-eutanter. Nej. del

voro de formelt icke, men 8tatsbegrej)pet var den tiden ieke sär-

deles utveckladt, och konung Magnus' och de svenske rådsherrar-

nes sätt att behandla dem i den förevarande urkunden, bevisar bist,

hvilken representativ betydenhet de faktiskt tiUerkände desse mot-

ståndare. Just denna abnormitet har väsentligt inverkat på mitt be-

slut att intaga akten.

<) Ett af konnngea vid tniflllet sårtkildt ntHHadt tkydaabrar för irkebiikop
Karl nf Lnnd, hans kyrkn och prester^lcap. rir hevnrndl i rcir'''tr. crcl. Lundens,

och tryckt i Sverget Traktater 1, a. i aammaohaiig med ea (r»iu6téilDiog af

hsla tranMktiooeii i Kalmar.
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Att traktflterne n. 294, 290 och 297, mellan kon. Valdemar

och hertig Albreckt af Mecklenburg, alla tre blifvit införda, den för-

sta likväl blott i utdrag, beror ])å deras omedelbara samband sins-

emellan, till följd hvaraf de antingen alla bort uteslatas eUer tv&rtom.

Beo. opinerar föT det förra alternativet. »Hvar, siger han, skola

Ti i en framtid stanna, om vi skola till Sverges traktater räkna äf-

ven de förbund, som mellan andra makter afslutits, till och med
när de ej ansrifva sisr vara mot oss riktade?» Härvid är att märka,

att den sista af de tre urkunderna verklipren anirifver sinr vara riktad

mot SvtTOfe. Kon. Valdemar förliinder siir niimlifjen i di-n, att tjifva

hertig Albrechts son Henrik 10,000 mark lödigt silfver, om han

genom hertigen komme i besittning af Helsingborgs slott, hvilket

föste d. 3 no¥. 1350, då detta aftal slöU, lagligeu och faktiskt till-

hörde kon. Magnus och Sverges krona. Men denna traktat af d. 3
noT. 1350 står i alldeles omedelbart samband med förbundstrakta-

teme mellan samma kontrahenter af d. 8 maj och 23 oktober samma
år, och hvad i traktaten af d. .'J nov. är hestämdt ff)rrauleradt, finnes

inclusive i traktaten af d. 2.'} oktober, livilken ijäller hela Skåne med
Halland och Blekinfr, afsi[;tlig-t icke till namnen betecknade, men
omisskänliirt och oförtydbart menade och antydda.

De tre påfvebullorua u. 301, 302 och 317 äro icke stälda till

Sverges regering och derföre hade enligt recensentens mening för

ingen af dem »behöfks mera &n ett kort omnämnande på vederbörligt

ställe i noterna». Bec. säger icke hvarom dessa urkunder handla,

utan fordrar att blifva trodd på sitt blotta pästående.' En närmare

granskning skall kanske visa, att detta är för mycket b^ärdt. X.

301 är ett af påf. Cleraens VI d. 11 mars 1351 i Aviprnon utfärdadt

bref till Tyska orden, att understödja kon. Mairnus af Svcrge mot

Ryssarne, och n. 302 cn af samme päfve samma dat; p:\ konunc:

Magnus' l)egäran till hiskoparne af Ösel och Dorpat samt prosten i

Kiga stäld befallning att inom sina områden förbjuda och förhindra

all tillförsel af vapen och lifsmedel åt Byssame. Dessa urkunder

äro icke stälda till oss, det är sant; men de äro på vår konungs

begäran och i hans intresse af en främmande suverän, påfven, stälda

till under honom omedelbart lydande personer. De äro således all-

deles oemotsätrligt de synliga vittnesbörden om en allians mellan

påfven och konun? Magnus mot Ryssame. Den romerska kyrkans

styresman slöt icke i formen förbund med nåoron, men han utfär-

dade akter, hvilka inneburo detsamma. Efter hvad ja<; kan tinna,

hade det sfdcdes varit ett verkligt fel, om jag icke i Traktatverket

fuUätändigt intagit dessa tväune akter. Detsamma gäller äfven om
n. 317, om oekså ioke i lika hög grad. I detta bref af 1355, d.

31 jan. befaller påf. Innocentius VI biskopen af Liibeck att söka

förskaffa Tyska orden dess rätt mot kon. af Sverge. Är detta bref

icke stäldt till oss, så gäller det åtminstone uttryckligen oss. Bref-

vet är för öfrigt ur flera synpunkter af vigt.

Derefter har rec. att anmärka, att jag sid. 186 o. ff. aftryckt

de ömsesidiga klagomålen mellan konung Magnus och Hansan. Der-
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till har jag haft en speciel anledning. Förhållandet är nämllgeii det»,

att under tiden frin 1852, d. 9 angosti till d. 23 augusti 1361 en
följd af stilleståndsfördrag aldtos med Lfibeek, utan att man i deesft

akter, icke engånsr i den sista deklarationen, f&r ^eta hrarom tfiaten

rört sig. Då tillfälle finnes genom den i Hanserecesserna bevarade
handlingen, att vnsendtligt supplera denna vigtiga brist i fördrags-

akterna, har jair trott miir böra till arbetet'^ nytta begagna mig deraf,

och ser deri iniraluuda ett fel utan motsatsen.

»Allt hvad som i n. ^^04 och th-restiides anföres om att Padis

kloster i Kstlaud fatt patronatratt till Borgå kvrka« hör i recensentens

tanke ieke till arbetet, eniir urkunderna ftro af priTatr&ttslig natur

oeh »ej heller haft någon inverkan på våra intemationela förbindel-

ser*. I detta sieta påstående misetager sig rec. Det heter i brefvet,

att konungen förlänade Padis kloster den nimda förmånen för visad

tillgifvenhet mot honom -och hans rike; men det lider intet tvifvel

att icke konungen med sin handling afsSg mer än en tacksamhets-

gärd. Icke blott denna utan liera andra handlin<rar vittna, att konunsr

Mairnus under dessa år sökte skaffa si? vänner oeh intlvtande i län-

derna på andra sidan Östersjön, och den ifrågavarande akien stär

alltså utom all fråga i sammanhang med den sträfvan att till Oster-

sjoproTinsema utsträcka Sverges politik, hvilken slutligen för STSvgea

yttre öden blef af den mest afgörande betydelse. Åktens privnt-

rittsliga natur har iÖranledt mig, att ieke införa dess teit. Att jag
genom dess upptagande i en rubrik erinrat om dess tillvaro, synes

mig på den grund jag anfört, fullt befogadt.

Till yttermera visso återkommer rec. härefter till kon. M.iirnus'

förliknini^ med sin son Krik d. 22 nov. 1357. hvilken akt ree. upp-

repar icke höra till arlietet. Jag anser icke nÖdi;,'t, att än eu irång

up])repa mitt svar. Detsamma har jag att saga i fråga om konung
Eriks proklamation, hvilken rec. äfven ånyo utmönstrar. Samma
Öde träffar äfven den akt af d. 18 nov. 1359, hvilken, såsom jag i en

not till densamma anmärkt, är att betrakta som en freds- och för-

likningaakt mellan kon. Magnus och hans son, konung Håkon af

Norge, å ena sidan, och konung Eriks forne undersåtar å den andra.

Ur denna synpunkt sedd, är akten, enligt min tanke, berättigad till

en plats i Traktatverket, desto mer som konunir Håkon af Norife,

hvilken år IMöy var en utländsk- suverän, i akten betinnes indragen.

Emot ree. finner jag^ det ock riktigt, att såsom bilxnuj till ofvan-

nämde akt är intagen den handling af d. 29 aug. samma år, hvari

konung Magnus med tillkännagifvande, att han förklarat till sig åter-

fallne de delar af riket, som af hans son Erik innehafts, till allmänt

riksmöte kallat ombud från det under den föregående tiden mellan
tvänne konungar delade riket. Den är nämligen en preliminär akt

till akten af d. 18 november.

Beträffande den af åtskillige högt ansedde r}'ska, tyska och
svenska författare antagna freden i Dorjiat, enliirt några af 1350,
enligt andra af 1351, har jag företaiiit en utredning, hvilken visar,

att detta fördrag, ehuru möjligt, dock på det hela är ganska osäkert,
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och att det enda vissa &r, att en konvention om fångars utvexling

egt ram. Rwnltatet af denna utredning, hvilken jag gjort, som jag

tror, med framgång oeh icke blott i negativ riktning utan på ett

i flera hänseenden upplysande sätt, kar rec. vändt eraot mig sjelf,

sägande att på detta fördrag »icke en rad bort spillas». Detta är

dock i sanning egendomligt. Denna traktat har, som jag anmärkt,

ända in i nyaste tid fiL^urerat i vetenskapliga verk af stor auktoritet,

och man har till och med trott siir kunna uppgifva dess innehåll.

Om jag nu tfcnom min utrednimr lyckats på ett aftjörande sätt ur

historien uudanrödja ett misstag, sa måtte detta väl icke vara ett

onyttigt arbete. Ja, hvad ännu märkvärdigare är, sedan min använda

möda af ree. erhållit ofvann&mda vitsord, omnämner reo. i en liten

resumé af de förtjenster, han vill tillerkänna den utkomna boken, äf-

von »den fina utredningen (s. 175—177) af Schönströms och Dalins

misstag rörande den förmenta fieden af 1348— 1360». Huru denna
utredning skulle kunnat ega rum utan att spilla en rad på hela frå-

gan, går öfver mitt hetrn-pp. Likaså påstår rec, att r;ittelsen af ett

annat sanska vigtigt misstag i vår historia hvilket qvarstått oruh-

hadt alltifrån dess uppkomst för mer än 250 år sednn och af de

anseddaste forskare upprepats äuda in i aldra nyaste tid, kunnat redu-

ceras tiU några rader. £n sådan auktoritet anser jag mig icke ega.

Jag tror att bevis bdra framläggas. Hade saken varit så klar och

enkel, som rec. tycker, skulle icke så många historieskrifvare låtit

vilseleda sig.

Härmed slutar den långa afdelning af rec:s uppsats, hvilken

egnats åt utmönsstring eller reducering af införda akter. Jai: har i

inledningen till denna granskning erinrat om. att vår npj)rattning af

hela arbetets karakter ar olika. Vi se derför ock hade j)lanen och

utförandet från olika ståndpunkt. Det har till följd deraf varit för

mig ett mindre tilldragande arbete, att upptaga alla dessa anmärk-

ningar, men jag har ansett det vara min skyldighet att gifva skäl för

mig. och fkr vara belåten med att rec. icke kommit med ännu mera
af samma slag, hvilket tvifrelsutan, såsom han tagit saken, icke varit

omöjligt.

Jag förbigår den följande halfva sidan, af rec. cgnad åt hvad

han betraktar som förtjenster i arbetet. IJtrynmirt har. säger han,

icke tillåtit honom större utförlighet i den riktningen. Må vara;

bäst är, att arbetet talar för sig sjclft.

Den derpå följande, sista afdelningen af recensionen egnar rec.

åt sakanmärkningar. Vi inkomma här omsider på ett något mer
intresseväckande område.

Efter Stockholms-minoriternes diarium har jag antagit konung
Magnus' kröningsdag vara d. 21 juli. Deremot invänder rec, att två

andra och skilda källor hafva d. 22 juli. Jag anser emellertid Stock-

') Ett af eo oriktig men ganska förklarlig kombination mrd en santB hssd'-

Hag föranlcdt ini'»Htnfr beträffande dnterinpen nf ett brcf, pfi bvilkan man grun-

dat koQ. Maguos' förmeDta reta till Lifland under vintern 1361.
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holms-minoritemes uppgrift ändock vara deu rättu. Emedan kröningen

försiggick i Stockholm, har man r* lan deri en anledning att förmoda,

att de närade niunkarne derom hade riktig kunskap, särdeles som en
särskild omständighet, redan af Muneh påpekad, måste hafva bidragit

att fästa denna till(lra!i<'be i deras minne. Konung Magnus hade

nämlisrcn vclaT låta kr<»na sii; i deras kyrka (Franciskaiiernes kyrka,

nuvarande Kiddarliohuskyrkau), men ärkebiskop Peter af Lp^ala,

8om låg i strid med franciskanermunkame i Stockholm, förbjöd detta,

si att kröningen måste ske i en annan kyrka. Se påf. fienedictoa

XII:8 bref fr&n Avignon af d. 1 sept 1338 (Sv. Dipl. IV, n. 3380).
Men utom detta finnes äfven ett annat bevis. Kon. Magnus har just

d. 22 juli utgifvit ett bref för Riseberga kloster dateradt »Stock-

holmis a. 1). 1336 in festo beatie Mariae Magdalenne, coronationts

nosfrcF anno prinio». Hade detta liref varit utfArdndi sjel/vu hröninga'

tlaytii, sa had(^ det icke daterats >K-oronationis tio.^fra- onno primo», utan

tlie cor")iiiti'inis uo.<tra\ Derpa kan man vara tämligen säker. Att

ett par krönikor kunna hufva d. 22 juli beror väl derpä, att mau
ermrade sig att högtidligheten egde rum vid Marin Magdalenae tid,

hvilken helgonfest inträffade d. 22. Erinringame under medeltiden

knöto sig, hvad det kronologiska beträffar, gema till de närmaste

stora högtiderna. Utan speciel kunskap hade minoriterue icke an-

tagligen satt kröningen till dagen före den nämda helgonfesten.

Recensentens anmärkning mot nil)riktn till n. 244. att hufvnd-

saken inkommit i en bisats, är riktig. 1 sammanhang dermed påpe-

kas en oriktig interpunktion i handskriften, hvilkcn jag af förbiseende

låtit (jvarstå. Denna anmärkning är uf värde och jug skall med tack-

samhet införa denna rättelse.

I rubriken till n. 260 skall finnas ett likartadt fel som i n. 244.

Bubriken har, för att icke blifra för vidlyftig, på ett ställe väl starkt

sammandragits. Bätt klart har jag likväl icke för mig, hvad rec.

menar. Saken torde väl icke vara mycket vigtig, då rec. icke när-

mare påpekat den,

Derefter anmärker rec. ett ställe i en urkund (n. 251, s. ."iO. 51),

der texten, sädan den enligt handskriften blifvit återgifven, ej ger

någon mening. Texten lyder i handskritten: »Item si contiiigat . . .

nos placita et priimissa cum lautoribus nostris et amieis pnedieti do-

mini regis et principe indyta». Orden »placita et prsemisbuu gifva först

och främst ingen mening. Jag har derför inneslutit e< inom paren-

tes, till tecken att detta ord bör utgå; placita pnemissa ger då en
god mening. Beo. föreslår att läsa : placita et promissa. Denna rät-

telse är bättre, ty ordet ti behöfver då icke uteslutas, utan blott en
bokstaf ändras i det följande ordet. I st. f. et principe inclyta före-

slår rec. att läsa ui (/. scilicet) principe inclyta. tSdlicet är det enda

riktiga. Att afskrifvaren i st. f. detta ord kunnat tro sig se ett så

kort ord som ef berodde naturligtvis derpå att svilicet, som bekant,

i medeltidshandskrifter oftast icke betecknas med mer au två bok-

0 St. Olpl. IV, B. d88&
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stftfVer. Bec. inleder sin anmftrkning med orden: »Här ftr ej

itillet att inlåta sig på en detaljerad testkritik». Detta förefaller

mig väl mycket ^nadt att bibringa laaaren den föreställningen, att

det i fråga varande stället Tore, som man säger, kinkigt, hvilket det

ju ieke är. Meninorm nr genom recensentens anmärkning- alldeles

klar, endast att recensentens ena riittelseförslag »ut<> icke duger.

Hvad rec. vttrar oni n. 27G, iir, sa vidt ja«f kan se, icke na^on

anmärkning mot mig, utan en ren kunjektur, hviikeu jug icke känner

mig böjd hvarken att bifalla eller bestrida.

Anmärkningen angående sigillet sid. 198 är särdeles riktig, men
bör till de rättelser, som lyckligtvis göra sig sjelfya.

Att en not sid. 228 är nteglömd, är ock riktigt, oeh skall det

framdeles afbjelpas.

Ä sid. 287 och 289 skall jag enligt rec. hafva Mleranat olöst

en motsägelse» (!), hvilken skulle ligga dcri, att på förra stället sä-

ges, att hertig Albrccht af Meklcnl)urg d. Hl angnsti \lU\i) ifrån

Skåne seglade hem. oeh pa det senare, att han d. i2<> der|)a friljande

september befann sig i Helsingborg. Ja konstigare har man sett.

Den tidens furstar, hertig Albrecht, kon. Valdemar, kon. Magnus,

Toro på mycket rörlig fot och gjorde snabba resor. Hertig Albrecht

Tar en maii som både i Tyskland och speciclt den tiden i Norden
hade stora intressen att bevaka. Resa 5rån Skåne d. 31 augusti till

Meklenburg, vistas der icke så få dagar, och vara åter i Skåne d.

30 september, sknllc litet hvar kunna göra, äfven utan hjelp af ång^

fartyg eller jcrnviiLrar.

Uec:s anmärkning mot rnhriken till n. 351 ') är riktig. Före-

gående utgifvares (»eh historieskrifvares (Waitz", Mnnelis m. fl:s) miss-

tag hade, susom latl händer, verkat missledande, da handlingen upp-

fördes i en preliminär förteckning, och insmög sig från den i rub-

riken. Den var antecknad till rättelse, innan jag såg rects afhandling.

Bn omständighet hvilken naturligtvis icke minskar ree:s förtjenst

Vi närma oss nu slutet af recensionen. Det återstår blott tvänne

frågor, större likväl och svårare iin de föregående. Deras behandling

utgör den företrädesvis vetenskapliga delen af recensentens afhand-

ling. Det mä tillåtas mig att intr taga läsarens uppmärksamhet i

anspråk för en utforlitrare granskning.

Rec. säger, att min l)evisning för den hypotesen, att kriget år

1360 mellan Magnus och Valdemar blifvit genom ett fördrag bilagdt.

*> Denna snmiriniittff stlr i Teeenilonen efter åtn följande. Jag har stllt

detta lilla dtycke här, pä det att det icke i min graDdkoin^; skulle träda emellan

de tvanue större historiska frågor, hvilka med anledoiog af nsceDsionen återstå

att behandla.

Detta fall fSraaleder mig likviil till en hemställan, om icke recensering

af ett sådant orbete, som Traktnt verket, lampHtrare sröret efter hvarje dels slut,

icke för hvarje häfte. Tillägg och rättelser aro nästan oundvikliga i dy]ika verk,

och d« Iraiina nttarligtvii ieke göras anoaoitides in vid delcna alnt Äfven nt-

gifrara och författare af allbekant ntj^^ranhet äio nödgade att mlita denna uträg.

Se t. rx. Schlyfors vidtberöinda edition af Sverge!) gamla lagar, der rättelser och

tillägg, sluudum j^auska vidlyftiga, följa hTarje del.
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eger ablott två stöd och detra svags nog». Deri skaUe jag gema in-

stftmma, om min bevisning vore sådan, som rec. refererar den. For
att undvika möjligheten af missförstånd inför jag har recensenten»

egna ord.

»Dt't ena stödet fiir bevisningen är, sägrer rec, iittrvcket i Chro-

nicou Öialaudia; vid kr 1301: "sruorra inter Majjimm . . . et Valde-

maruni . . . retjes ut prius exorta Mi})er niultis articulis« . . .. der

utiritvareii ofversätter »ut prius» uied »>på nytt». rolkningen, fortfar

rec, synus oss stödja sig dcrpå att »ut prius» skulle användts i stäl-

let för det riktiga <tde novo», men vi äro böjda att tro, att kronisten

shrifvit ') »Erat guerra ...» ut prins (sc. dunmus) exorta». Ooh der-

med bortfaller hela g^nden».
SS refererar och ar;rumenterar rec. Vi vilja nu se, huru detta

står tillsammans med hvad jag verkligen sag^t. Det heter i Traktat-

verket på det ifrftp^avarnndr -trillet, sid. 292: »Chronieon Sialandiae,

den sanitidiira kiillan, inueluiller uiKier ar l.".t'>l : »Anno l)()iniiii McrcLXI

aruerra inter Mairnuin Suecia et \ alderaaruin l)aei;i: reires ut }>n'>tjf

exorta ,<uper viultis articuli^i et prommsiontbusu etc. Man ser haraf,

säger jag derefter, att kronisten betraktat kriget såsom nytt, såsom
under året uppkommet i anledning af förslående fördragspunkter och

löften». Att jag, såsom rec. påstår, »öfversätter ut priut med på
nyU»t hvilket ree. till och med styrker med citationstecken, är, såsom
l&saren finner, icke dess mindre fullkomligt ogrundadt. Att kronistens

menini^ varit den af micr framstälda. lifftrer i ordet exorta och all-

deles icke i ut priujt. Kronisten sa^er helt enkelt: »Ar 1.*^»'.! upp-

k-oni krig» etc. Reeenseiiteiis »tro», att kronisten »skrifvit» (menat)

Erat guerra... ut prins (dixiuiux), är, så vidt jaer kan tinna, fullkitni-

ligt oberättigad. Den eukla, osökta öfversiittnuigeu är: *>Ar loGl

uppkom krig mdlan konungame Magnus och Valdemar såsom förr

öfver (rörande) en m&ngd fördragspunkter och löften». Den bevis*

ningsgrund för min åsigt, som ligger i Chronieon Sialandite, bortfaller

såledi - i<kf.

Icke riktigare är recensentens uppfattning och referat af det bevis,

som ligger i brefvet af d. 1.5 ang. samma år. »Det andra lievi^^et,

8äg(!r ree.. är Mairni uttryck i l)refvet af d. 1,5 aug. 13(31, att Valde-

mar »med en i hemlighet samlad krigshär utan hans vetskap» angri-

pit Gotland, hvilket skall betyda att Valdemar förrädiskt och således

i strid med ett slutet fördrag öfverrumplat ön. Men, fortfar rec,

hvarför kan ej Magni uttryck få helt enkelt betyda hvad det tyckes

oss säga, nämligen att Valdemars med skicklighet dolda förberedel-

ser till expeditionen mot Gotland fört till öns fall, innan Magnus
fått aning om angreppet?»

Hvad har jag nu verkligen sagt om brefvet af d. 1.5 aug;?

Jag har sagt. atf kon. Magnus deri gaf en sådan framställnine

af kon. Valdemars anfall pa (iotland. att det tydligen afsa? att

ingijva den joreiftallniiigen, att det skett, på ett trolöst sätt, icke

') Ur vill väl saga: menat.
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såsom af en tieiule, med hvilkeii man bcliuuer sig i krig, utau

såsom af en, bvilken plötsligt bryter en ingången fred. Skall it

kon. Magnus* tal om en i himlighst samlad h&r och ett vtan hans

vet$kap företaget anfall, gif?as någon förklaring, förefaller denna åt-

minstone mig vara den rimlignste, ty faktiskt var ju hvad Han skref

en veterlig osanning. lian bade ju sjelf i bref af d. 1 maj s. å. var-

nat Visby för anfallet, han hade i juni låtit utgå krigsuppbåd, och

Valdemar l)örjade i\ sin sida icke kriget förr än i juli. Orsaken till

kriget var helt enkelt den omkastning i politik, hvartill kon. Magnus
tvungits af sina svenska rådsherrar, till följd hvarat" han ieke höll

det med Valdemar slutna föredraget. Något förräderi å kon. Val-

demars sida ligger, efter min uppfattning af händelsernas gång, icke

i anfallet på OotUod. Men detta moment i brefvet af d. 16 ang.

ntgör emamt icke den bevisning, som detta bref lemnar. Sjelfvm

klämmen i bevisningen ligger i hvad jag derefter beträffande detta bref

påpekat, nämligen att kon. Magnus i brefvet såsom skäl for upptagan-

det af det penninglån, hvarora brefvet handlar, ölott åberopar nvfalUt

på Gotland och Uland. men jrke med ett ord erinnir om eröfriwjen af
Skiine. Hvad jag dert^lter tillägger, att denna tystnad antyder, att

konung Magnus betraktade Valdemars ockupation af Skåne såsom

en sak, om hvilkeu en uppgörelse var trätVad, bvilkeu hindrade ho-

nom att sfttta den i jembredd med an&llet på Gotland ocb Öland,

synes mig kafva full giltighet Hade Skåne, Gotland och Öland af

Valdemar eröfrats i iU och stttniua krig, skulle väl kon. Magnus
i brefvet åfven nåmt Skåne, hvars förlust han visste hafva väckt

Svenskames synnerliga förbittring. Detta ir den bevisning brefvet

af d. 15 aug. lemnar. torde befinnas vara något annat än det

bevis rec. å mina vägnar framlägger och derefter söker att veder-

lägga.

Annu ett stöd for min åsigt finnes i en annan af mig ofvau

citerad och i Traktatverket behutlig urkund, hvilken jag anser

vittna i samma riktning. Denna urkund är kon. Magnus' bref till

Visby af d. 1 maj samma år, i hnlket konungen säger, att kan
Att veta, att grannar till Visby sammansvurit sig och ämnade att

hemligen med väpnad magt öfverfalla staden. Jag har anmärkt

det besynnerliga deri, att konung Magnus icke i brefvet nämner
hvem det är, som lu>tar Visby Då ingen betviflat, att han menar
konungen af Danmark, niasie man, synes det mig, tinna det oför-

klarligt, att han icke skulle velat namngiiVa honom, om Valdemar,

då brefvet skrefs, varit en fiende, med hvilken hnn låg i öppet krig.

Detta argument, hvllket sammaustäldt med det i öfrigt anförda, icke

är ntan vigt, har rec. alldeles förbigått.

Till sist behandlar rec. frågan om de under n. 250—252 upp-

tagna traktatemas ntgifningsår, hvilka jag i likhet med utgifvaren

af Sv. Dipl. b. V. satt till år 1341. Afven vid hvad rec. här anför,

har jag några vigtiga anmärkningar att göra. Rec. säger, att vid akten

n. 250 det genast stöter honom för hnfvndet att riddaren Fredrik

v. Lochen i traktaten uppträder på Valdemars sida, »ty enligt två
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fallkomligt skilda källor (Detmars Chronik och Chronicon Johannis

Vitodarani) uppträder han /dnt dr 1342 i Danmark», Detta Tore

ett afgörande bevis root 1341, om det vore sant. Detmars krö-

nika innehåller visser1i(;en, utt v. Lochen ir 1343 förde en tmpp
af krigare från Tvsklan l till Danmark, men då rec. deraf slater aH
v. Lochen år 1341 icke varit i Danmark, sa misstaprer han si^.

Fredrik v. Lochen förekommer bland de daiisku löftesmanneii i trak-

taten mellan kon. Valdemar och Mairnus i IleUiiiii-hori,'' d. 3 jan.

1341 V' "f^' deltairer i maj samma år i förhandliuirarne i Roskilde

om Estlands försäljning *). En nyare forskare antager honom
bafva deltagit i striden mot Holsteiname utanför Kallnndboig i aog.

1341. Därefter skall ban bafva begifvit sig till Tyskland ocb åter-

kommit 1342. Nar ban efter ang. 1341 gaf sig utaf till Tyskland
finnes icke uppgifvet, men då man icke derom bar någon närmare
kännedom, är det väl tills vidare intet hinder för, att han änna i

september, då jai? aiitau:it tor<!rairet hafva slntits, kan hafva varit

qvar i Danmark, ( liron. .loht.s \itodurani, hvilken rec. afven åbe-

ropar för sitt påstående att v. Ijochen först 1342 nppträdde i Dan-
mark, berättar endast att v. Lochen detta år hjelpte kon. af Danmark
i striden utanför Köpenhamn d. 26 juni 1342 och derefter lemnade
landet (Ser. rer. Suec. T. III, p. 331). Denna ber&ttelse betyder

således i fråga om 1341 ioke mer &n Detmars. Att grefve Joban af
Holstein, hvilken antages den tiden bafva varit på kon. Valdemars
sida. förekommer vid sidan af de Holsteinske a^refvame Henrik,

Nicolaus och Gerhard, bland konung MnLniu^" ne]) hertiginnan Inge-

borp:s »aiiKiliatores», är dereinot en af Muiuli irjord, och af rec.

samt en nyare dansk forskare Reinliar<lt (Valdemar Atterdag-, s.

530) upprepad inviindnincr, som utan tvifvel fortjenar mycket af-

seende. .Men ati^killigt hindrar mi<; likväl ifrån att deri se en om-
ständighet, som skulle uppväga alla de skäl, som eljest tala för år
1341. För det första, fSr att till en början båUa oss vid sjelfTa

dokumentet, är det obestridligt, att de, bvilka i detsamma fram-

ställas skola såsom konung Valdemars motparter å holåteinska sidan

med honom i Vordingborg underbandla, äro ewiast nrrefvarne Henrik

och Nicolaus. Detta anser jag vara en omständighet af den aldra

största v\crt hvilken utom det värde den har i rent positivt hän-

seende, fifven bevisar, såsom ja? ock i Traktatverket sagt, att grefve

Johan i urkunden intaijer en aunati ställning än de nämde grefvarne.

Betraktar man derefter hvarom det är fråga å det ställe i brefvet,

der grefre Joban förekommer, så försTagas åfVen deraf betydelsen

af att ban der år nftmd. Detta stftlle innebåUer nimligen intet

I des gtmla svenska fifrersSttningen. S« Sverg. Trakt II, t. 84 not f,

och Sv. Dipl. V, n. 3537 a).

Buntfe. Liv-, Esth- n. Kurl. Trkundb. H, 8. 345.

.Moilerup, Hi8t. Tiå.kr. i-.åe Rwkke B. 5. L. 15. 16.

*) Att, slsom ree. vill, bortrisonnera detta faktam genom att anta^, att i

afskriften grefve Johans niunn af vårdslöshet blifrit atelcmaadt, aOMf jag VSm
ett i denoa svära fråga olillåtligt beviftDingtaätt.
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annat, fin en förplitjtt^lse af kon. Valdemar att. ora pa det öfverens-

komna mötet i Vordingborg stillestandet skulle forlängas till pingst,

konungen skulle gifra fSviSkraii om dess hUlande åt kon. Magnus
och hertiginnan, samt alla deras hjelpare. Här uppräknas nn icke

mindre an sju personer, bland dem grefve Johan jemte greframe
Henrik, Nicolaus och Gerhard. Oref^e Johan, den »niilde» kallad,

är i historien känd som en särdeles försigtig och dubbel herre.

Han omnämnes af Detmar uttryeklioren 'åsom niedlare vid den för-

likninor. sora vid slutet af året Kitl af denne, särdeles för denna

tid ])^litli£:e, författare omtalas hafva blifvit sluten nu-llan konungarne

af l)aumark och Sverge samt grefve Henrik oeh Holsteinarne (jfr.

Sv. Trakt. II, s. 48). Jag linner det alldeles icke omöjligt, att

grefve Johan, som under denna tid så ofta vexlade parti, kan hafra

önskat sig nämd vid sidan af de tre andra holsteinske grefvame

bland dem, hvilka Valdemar sknlle garantera stilleståndeta hållande,

om grefren också derigenom något ocfreiitliu;f inkom bland den sven-

ske konungens hjelpare. l>et kan i korthet helt enkelt hafva varit

ett dracr af politik, att han. medlaren, ville upptntrns bland desse.

Han gaf dem derii?enom ett bevis |)a sin ifver att se fördrajret

hållet, och konung Valdemar, ^om uog uppfattade grefve Johan
riktigt, hade säkert intet deremot.

Då rec. vidare säger, att Johan i brefvet n. 251 står uttryck-

ligen vid sidan af grefvame Henrik och Nicolaus såsom konung
Magnus' anhängare, så år att m&rka, att kon. Valdemar i detta bref på
det berörda stället talar om det for den tidens uppfattning af för-

dragens helgd karakteristiska fallet, att han ieke skulle komma att

hålla hvad han i fordraget lofvade. Man gaf nämligen för sådan

händelse försäkrinirar icke blott åt sina motparter, utan afven åt sina

vänner, att de skulle utan patal kunna uppträda mot löftesbrytaren.

Derför siiger kon. Valdemar har: »Item si contingat . . . nos plaeita

nostra et promissa cum fautoribus uostris et amicis priedicti domiui

regis scilicet» etc. Vi kunna ju antaga att grefve Johan står n&md
iåiom en konung Valdemars gynnare.

Hvarför jag håller på 1341 såsom dessa nrknnders ntgifidngaår,

år den omständigheten, utt det hvad n. 250 beträffar, stödes dels af

den säkert daterade originalurkunden af d. 1 sept. detta är, dels af

Detmar (se kommentaren sid. 48), dels ock slutligen af akten n. 252.

Denna akt sattes af Muneh till tidigast år 1345 eller 1346. Jair tror mig

i kommentaren till akten (sid. 54) hafva visat, att hans påstående

beror på ett missförstånd, och att aktens egna ord, jemförda med hvad

Detmar berättar, häntyda pa 1341. Jag hänvisar läsaren till denna

akt oeh hvad jag der anfört. Då kon. Valdemar i brefvet n. 250,

som jag sätter i sept. 1341, utverkar ett medgifvande af konung

Magnus, att han nnder stiUeståndstiden, som skulle kunna ntsträckaa

till pingst följande åiet, icke skulle göm anspråk på de bref konnng

*) I Trnktatverket förekommsr hstriflbade detta bref ett trvckfel, hvilket jag

hm>«r tiliråUet «tt xitUi der ttfr, aid. Ö4, nd. 13: n. 2å0; bfe var» n, UU
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YaldemaT lofvat, och derefter i brefVet n. 262 förbinder sig att

inom nisikommande pingst aflerana brefven rörande de med kon.

Magnus slutna fördragen, så synes mig sambandet mellan dessa båda

akter oomtvistligt. Men att sätta brefvet n. 252 till 1341, dertill

synes inis:, såsoin jair ofvan mvd hänvisning: till min kommentar
yttrat, Dftiiiar ^ifva irnd anledning. Ser jag åter på hvilka de
bref äro, som kon. Valiieuiar i n. 2o'2 förbinder siir att ntlemna, så

måste man antingen antaga, att det samtidiga förliktiiugsbrefvet,

hvilket skulle aflemnas, är förloradt, eller ock att det är brefvet n.

251. TiU dess annat bevisas, antager jag, att det ir detta bref. Monch,
och efter honom Beinhardt. sätter det (n. 251) till 1344; ett efter

min tanke misslyckadt antagande, hvars belysning dock sknlle leda

till en här allt for stor vidlyftighet. Jag vill endast anmärka, att

den »nerf» som Reinhardt (sid. r)35, not 93) finner i Munchs anm.
4 till sid. 288, af mig alldeles icke sköiijes. Munch anser, att eme-
<laii ordasiitt i brefvet n. 251 afven förekomma i traktater mellan

samma konungar af d. 2 aug. och 18 nov, 1.343, så år brefvet n.

251 senare. Det kau ju lika viil vara tvärtom. .Vtt su kort efier

den stora fredatraktaten i Varberg af d. 18 november 1343 en freds-

traktat i sådana termer som i n. 251 skuUe kommit i fråga, finner

jag dessutom högst osannolikt. Frågan om dessa nrknnders krono-

logi hör till de svårare. Det vidhåller jag emellertid, att kritiken

ännn icke gifvit så starka skäl för något annat år, som de, hvilka

finnas för 13 41. Herr Annerstedts yttrande, att han är böjd att »i //il--

het med Munch» föra handliiitrarne till 1342, visar, att han icke eger

någon riktiir kun>kap om .Munchs åsigter, ty Munch har. sasora i det

föregående ar aniiiHrkt, väl fort u. 250 till 1342, men n. 251 der-

emot till 1344 och u. 252 till tidigast 1345 eller 134G. Som jag

i kommentaren till n. 252 sirakildt behandlat tistnämda antagande
af Munch, sluter jag deraf, att rec. icke heller om mina åaigter be-

träffande denna urkund tagit någon kännedom.
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Westdahl, C, Kons. -notarie. Land.
Westor, A. M. Munliem.
Wester. M., Kyrkuhmle. Weckholm.
Westerberg, H., Fm. Sto< klmlm.
Westergrén, C, Hapiirunda.

Westerarréni G. 8:or. iiupuranda.
Westerlund, L., KronobefallnuifEsmau.

Enånger.
Vesteratrandh, Hj., Staderande, ö^t^.

Nat. T'psala.

Westholm, G. A., Pn.st. V. Ft-nielx..

Westin, H. W., I.ojtitant. .Stockholm.

Westin, O., Skollärare. Ostmund.
Westling, B. O. W., i^minariiadjankt.

Liuko|iing. ^

WeBtltng, G". O. P., Docent. Stockholm.
Westman, A., Fil. Doktor. n< lsiiiirl)org.

Westman, C, Auditör. SUickholra.

Weetman, fi., Lärarinna. St(»ckholni.

VeBtmanlands-Dala Nation. Upsala.

Westrin, Länsbokhållare. Karl-
stad.

Westrln, T., Fil. D:r. Stockholm.
Wetter, G., lyomprost. Vfxiö.

Wetterlond, J. P., Kummisäionslaadt-
mfttara. Himb, Kettilstorp.

Wetterstrand, F., Amanuens. Stock-
holm.

Whitlook, E., Lärarinna. Stockholm.
Wiberg, A., AiM>ti'kar«i. Veat^inrik.

Wlberg, C. F.. I,.kt(.r. (fetl.-.

Wiberg, C. L., Apot.-kare. Dalby,
Stolht.

Wibom, O. H., t f. Landakamrer.
Ueruimuud.

Wiokman, 0., Läroverksadjnnkt Sö-
i1rrl);iiiin

Viotorin, H. L., Sod.- Ner. Nat. Upsala.
Widxnark, C. O., Knmmissionshindt-

rualare. Ljusdal.

Widmark, H. A., l.andshofding:. Luleå.

Widmark, J., Med. Kaud. Stoekhulm.
Widmartt, P. F., Litteratör. Bie, Val-

la st.

Widmark, V. Q., Löjtnaut. HoUnäs.
Wleselgren, H., Bibliotekarie. Stock-

holm.

WigstrOm, Fru. Helsingborg.
W^k, O., GrosMhandlare. Göteborg.

Wykaader, R., Löjtnant Stockholm.

Wijkander, T., Generalmajor. Stock-
holm.

Wikblad, H., S«'kretpnin;. Sto(kh«dm.
Wikström, J. A., Disponent. Luleå.

Willers» W., v. Håradshöfding. Stock-
holm.

Wl2i1>erg, H., Doktor. Bjellemp. Land.
Vinberg, V., Tiöjtnajit. 0.st»^rsuiid.

Winroth, E A., Kapten. SStuvkholm.

Wintzell, V., Kammarnkrifrare. Hel-
sinfrborg.

af Wirsén, O. D.» Fil. Doktur. Stock-

h«dm.
Visby Läroverk.
Wisen, Th., ProlVs.^^or. Land.
Vising, J., Norrl. Nat. UpMala.
Wtetraad, H.» Kyrkoherde. Ekerö.
Wistrom, J. A., Lftroverkaadjnnkt.

Hudiksvall.
WIstrOm, J. F., Komminister. Jlreda.
K. Vitterhets Uistorle och Anttqvi-

tets Akademien.
Wittlock, J. A. Z., Först»' Hatalj«»na-

liikarf. Vcxio
WookatZ, J. (itM.b, Nat. Fp^ala.

Wolffelt, G., v. Haradshötding. Stui k-

holm.
Wrangel, F., Grefve, v. Håradshöfding.

Storkholm.
Wrangel, H., (;r«fve, Stockh. Nat.

Up.sala.

Wretman, W., .Tustitit rad. Storkholm.
Wulff, C. R., KvrkolHido. Alstad.

Wulff, J. C, Prosr. Skinskatt r 1m I},'.

Volt v. Ste^em, Litteratör. »Stock-

holm.
Viat Stelijem, N., Statsråil. Stock-

hrdm.

WéUllberg, L. F., Kommissiouslandt-
mStare. TTpsala.

Wåhlin, A., Verkmii.stare. (»stersund,

Wählstedt» A. L., Pastor. T^lsmora,
Tobo.

WAatfelt, A, Landshöfding. Umeå.

Ygberg, H., v. iiäradsholding. Lin-

köping.
Ystads Läroverks Bibliotek.
Ystads Stadsbibliotek.

Zaohau, A. P., Grosshandlarp. Udde-
vall;..

Zachriöou, M., Liiud.sstikrcturaru. Vo-
nersborg,

ZachriSSOhn, A. Haparantla.

Zaoiirisson, C. A., Lektor. Stockhoiui.

Zaobrisson, U., Postmästare. Snnds-
vall.

Zethrens, A. (iöteborg.

Zetterberg, H. Lidingö.

ZetterraU, F. Lidköping.

2.1
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Zlmmennan, A., Kansluekretenue.
Stockhulm*

Åberg, Å. R., Rådman. Stockholm.

Åberg, F., Disponent. Xorrk(»j(inp.

Åberg, H., Telegratkunmiis.saric. Ldiio-

Vftlla.

Åberg, K., Fru. Stockholm.

Åberg, L. H., Docent. Upsala.
Åberg, R., Köi)inaii. Maunft.

Åberg, S. J., Fil. D:r. Helfdngborg.

Åberg, V., Kartog:raf. Luleå.

Åbergb, NoUri». Stockholm.
Åborgli, X., TnUfitrralten. Hadiks-

vall

kgien, P. £. F., Fil. Kand. Umeå.
Ånlén, P., Oromhandlare. Eskilsliuia.

Åhlin, K., Fröken. Stockholm.
Åhlln, M., Fröken. Stockholm.
Åhlin, P. P., Major. St«jckliolm.

Åhrberg, O., Fru. Vestan fors.

Åkerblom, F., Fil. l);r. (Jöteborg.

Åkerbielmt Q. 3., Frih., Ofven»te-

luunmujnnkare. Stockholm.
Åkerbielm, Ij., Frih., KuuOirfid. Stock-

liiiiiii.

Åkerlund, C, St krt ti iare. St<jcklii»liii.

ÅlnmaB, H., Minist* i resident. Madrid.

Åkermark, G., v. Haradshöfdiiig. G6te-
.,boig.

Ålvnd, A. E. Qftteborg.

Åman, Telegrafusistcnt. Luleå.

Åstrand, G., St.-, kh \'at. Upsala.

ÅStrOm, N., Uaudiamle. Öatersond.

Ädelgren, A., ProtokolkMkietenn.
Storkholm.

Ådelgren, C. A. Th., KansU.sekret4:-

nure. Stockholm.

Öberg, O., Kamrer. Heidingborg.

Öberg, R. Göteborg.

Öbom, N. H., Norrl. Nat. UpMhL
Ödberg, F., Rektor. Skara.

Öfwerberg, B., o. Notarie. Stock-

holm.
öhrling, K. Q. 2., Kanslist. ÖsUt-

sand.
öbrwall, A. H., Koromi8s.-laiidtn&tan.

SveuljunKa.
öhrwaU, J.,|Braksegare. äkarblacka,

Okua.
ÖqvlBt» L. U., Sågverksegare. Sunds-

..
vall.

8mberg, V., Kautflist. Stockholm,
stberg, H. F., t. f. Kontraktaprost
As, Vestboås.

Österberg, E., Stockh. \ut. Upsalt.

Österberg, O. Landskrona.
ÖstertlOlin, A. Q., Kassor. Norrk(i|iiii|r.

Östersoods Läroverks Bibliotek.

Östman, F., LäruverkiiadjuukU Ua-

diksyall.

östman, J.E.,Folk8kolUbrare. Köping.

Sedan ofvanstäende forteokning blifnt lagd under pressen,

hafva tillkommit följande medlemmar:

Christofferson, R., Ljnsne.

Dahlström, J. A., Prost, äöderala,

Bergvik.
Enland, L., Kyrkoherde. Skof?.

Fogelberg, G., Fröken. Bergvik.

Forsell, J., Fröken. Soderala, Berg-

vik.

Granström, E. Bergvik.

Holmberg, H., Fröken. ::3öderala.

Bergvik.
Lagerlöf, F. Bergvik.

Linok, W. Bergvik.

Iviangh, H. Söderhamn.
Landmaik, JT. A. Ljnmie.

Palme, G. Ny^iånl. Bie.

Petterson, O. S., Fast.-Adjunkt. äö-

derala, Berg\'ik.

Plenglér, S. B., Komminister. Iljn^

lirinin.

Punten, S. B., Koutr.-prost. Ö.*AkcT.

Åkerberg.
Slberg, J. Ljusne.

Svensson, J. Söderhamn.
Söderberg, J. 8., Kontraktsprost.

Haiirl)o, Kilafors.

Ulin, U. Bergvik.

Wibling, F. W., Länsman. Skog,

Holmsveden.

Rättelse: S. 11, sp. 1, r. 7 nedifr. läs: Hylleagren, O. J. O. Boxgkiint,
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HISTOBISK BDUO&MII

FUH

SVERIGE.

(Åtföljer Historisk Tidskrift.)

STOCKHOLM. 1881.

KOHOL. BOKTRTCKBBIBT.



Historitik Tidskrift koimner att iiutl iVirsta liäftft af hvarjt- .ir^aug

lueililela en historisk bibliografi fur det furcgucude året. Pu det att

dessa bibliografier måtte blifva så follstindiga som möjligt, snhålka

hinned . att de, som i dem anmSrka läckor, hvilka, sfirakildt på

grund deraf att bibliografierna så tidigt på året utgifvas, icke län

kunna undvikas, ville benäget till redaktionen innända fullständiga

bibliografiska upplysniup^ar oni förbisedda arbeton. Dessa skola såsom

tillägg införan frauiiör följande årets bibliografi.

' Red,
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1.

Bibliografi 1880.
(Upprattad uf Carl Sllfverstolpe.)

1. breriges Uistoria från äldsta tid till våra dagar, författad af Utcar
»mteliu», Sam HUdebrand, 0»ew Alin, Martin WeihmU, Rudolf
Trtufherti och John TMlsfcHiug. Fjerde deleus trfdje. fetnte, sjunde
ocb Ättonde häfte, sid. 129—192, 257—320 och 401 628 (med tills.

169 trisniU). 8th1m, Llnnttrdtn. Pr. 1 kr. bäftet.
Första, andra, tredje och femte delarne äro vid 1880 åra slut

fullstundigt utgifna i G häften hvardera. (Jmfr Blbli<^afien i Hiit,
Bihlwtck. N:r 1, 108, 250. .3r,3. 407 och 547.)

8. Historiskt Bibliotek^ utgifvet af Carl Silfrer$tolpe. 1880.. Sjunde
(si«tri) delen. För<<ta—andra håftet, sid. I—606-f I—XLU. StUm,
Norstedt. i'r. tills. 7,60.

Innehåll:
Om Srerujet polifijtka förhhnh i.irr tned, fVankrike flfre €ht$ta/ JI
Adolf* tid. Af Carl 6jfriHckorH.

Det wrdUh^ 8jnårtkri(/ets Mtt&ria. II. Åt ff. O, Fr. WegtHnff.
äSrrri^e och Preussen 11 ui 17 (Hi. Af L>nst CarUam.
Om SrerUje» förhållande: till Ryssland under €huiaf IV Adolf* f&r-
myn darestyrelse. I. Af F. J. Beehrendti.

Bidra,! t dl uvenska Handelslaystiftmingena hUtoria, Af Otear Fifåf
••n!'. I. Tjärhandchhompanierna

Jokanu licitihold Patkull. Af Otto iSjugren.

Wnlff €r^p emot Lmn WivålUwm, Åt Skoglar Bergström.
Strödda mfddrlanden

.

be nedan »Kecensioner» 95.

Historisk TMsskrllty ndglvet af Den Netåke Bieterieke Foremimg.
Anden Rsekke. Andet Binds Qerde Hefte. Sid. 818—390 + I—
XXXI. Krsta.

4* Historisk Tidsskrift. Femte Rekke, ndgtvet af den danske histo-

rik Förening, ved dtins liestyrelse. Redigeret af C. F. Bricka, För-
eningens Sekretter. Andet fihids förste—andet Hefte. Sid. 1—488.
Kbhrn.
Aarsbervtniiiger fra det KongeUge CtehelmeaféhlT» indeholdende
Bidrag til Dansk Historir af ntrvkr'' KiMor. SJette Binds femte
Uefte. Öld. Ll LXII + 199 254.

' KbUvn. *;o.

Innehåller bl. a.: nr 27 och nr 45.

C . Srerges Traktater med frKmmande ma^er jemtr andra dit hö-

rande handllugnr. utgifuu af O. S. Jiydbery. Andra delen. I. 1336
- IBOI. 320 Hid. med 1 fotolitografi. Sthlm, Norstedt. Pr. 18 kr.

7. Die Ilecesse and andsre ActMi der Hanselage TOn 1M6—14WI»
l'iau<l \'. Aiif Veranlaitmnp <«. m. de» Könfgs von Hnjorn herans-

gegeben durch die historiscUe commissioo bei der k. Akuii» mie der
Wissenscbaften. Leipslg, Dnncher ée Hnmblot, IX +
20 kr.

Utg. af A. Koppmann; omf. uren 1401— 1410.
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4 BIBUOORAFl 1880.

1^ Sveriges Medeltid. Eultarbistorisk skildriug af Han» HUdebrtmd.
Första deleu 2. tiid. 113—224. äthlm. Norstedt. Pr. 2 kr.

8. KlMtcr?iMBdet 1 STerlge* Ett bidrag tUl den sretMlcft kyrkans
historin. Af Lan Niltten, I. Tiden tUl 1848. l:a håftet. 98 sid.

I.inkg. Fr. 1,«6.

9* Diplomfttariiim Norre^leiin. Oldbreve til Knndtkab om Norges
indrc og ydre Forbold, Sprog. Slsegter, S^der, Lovgivning og Rettt r-

gang I Middelalderen. Samlede og iidgivne af C. i?. Ifnger og H.

J. Uuitfeldt. Tieude Samling. Anden Halvdel. Sid.*,417— 912. Chra,

Mailing. Pr. 6 kr.

10* Monumenta Historica Norve^». Latinske Klldeskrift* r tu Norcp»
Hiatorie I Middelalderen, udgivue efter oilentlig Foraustaltning ved

dr. €huftam &orm. Professor i Historie ved Kristiania Universitet
Krsta LXTV-f sid. Pr. 1 kr

Med Heuare distribuerade ex. följer ett blad ^aftryck ur >Afteu-

bladet» 1 Not.) meddelande nnderrftttelse om en 1 Oxford befintlig

bandskrift från nlutet af 12 Arh. inneh. S. Olofs leeend med ett bit-

tills okändt tillägg, bvarl bl. a. augifres att förf. är erkeb. Eysteln
i Throndbjem.

11« Den 80rte Död i det 14de Aarbundrede. Foredme buldt i det me-
dicinske Selskab i Kristiania (Vaaren 1879) af A. h, Fa^e, Dr. med.
Krsta, Ötecn. 119 -|- 4 opag. »Id. Pr. 1,50.

18. Yftldemnr Atterdng of luuis KongegjenilBf tdCMF, Bnmhardt.
Med ( t Tilheg af hidtll ntiykte Diplomer. Kbhrn, Gad. XX+ 617
sid. Pr. 9 kr.

Ii. Itonurl» ForhoM III lAMtmå ftra Salget aff Eitltfid tU Orieu-
Btatens OplOsningr. (1346—1661.) Af W. MoUerup. 171 eld. Ebkva,
Erslcv. Pr. 2 kr.

14. Die HansegtSdte, Dänemark nud NorwegCB tob 1M8 bis 1878.
Von Itarnt Ihitickf. Ilalle.

lAm Erik af PoiiiineriiH, Daiunnrhs, Sveriiyres og- Norges Konges, Gif-

teruiaal med Philippa^ TriudhCHse af England, Af Dr. L. Daae.

Utgör sid. 338—374 af North BUtoritk TUhtkHft. Anden lUekke, n.
(Se nr 3.)

Itt. Kong: Christiern den Förste» lleiser i Tydskland og Italien i

Aar«ne 1474 og 1475. Af C. Paittdan-MBtter. Utgör sid. 841-347
!if /hn>.<Ji HUtorhk Tidfgl-rift. Femte K:ekke. IT. (Se nr 4.)

17. De reformatoriska idéernas utveckling i Finland intill fram-
trädandet af A(;riko1as finska öfrersättning af Nya Testameutet. Af
Herman Raht-njh. (lubjndningsskrift till professor Töttermans in*

Htallation.) 50 siii. llfors.

18. Berättelser ur Svenska Historien. Tredje delen. Lutherska tideu.

Första afdelningen. Gustaf Vasa ocb Erik XIV. Till nngdomens
tjenst utgifvcn af Amd, Frjfxell, Åttonde upplagan. 888 eld. Stlilm,

Hierta. Pr. 2,Sö.

Aateekalagar on Olam Hartial. Af Pekr Brik Tk^åetnts. 19 sid.

Sthliii.

20. Det nordiska SJoårskrigets historia af O. o. Fr. WetUing. 11.

Utg. sid. 41—118 af HittorUht BiblUftek 1880.

Första afdelningen är införd i Hixf. Ilihl. 1879.

21. Duellen zur Gescliiclite des Unter^angs livländischer Solbstän-

uigkeit* AuH dem schwediscben Keicbsarcbive zu Ötockhulin berau!*-

gegeben von C, Sekirren, Band VII. Beral, Klnge. VIII+ 3M*i^
Pr. 7,^,0.

Inneb. urkunder för tiden 11 April—28 Juli 1661,

82* Register SfVer rådslag I koaong Erik XIYss tid, upi>rättadt af

E. IV. Jirrf/inati. Utgör sid. 49 af s^feddelanden från Byenska
Riks-Arcbivet. utglfna af K. M. Uowaliius, 1V>.

88. Besningen 1&6& Kn historisk studie af 2%ure Annerrtedt. VIU +
187 sid. Odteborg, Gnmperts bokh. Pr. 1 kr.
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BIBUOQBAFI 1880. 5

24. Blef Erik Xi\> på Johan lllu befallning, möniad med gitti
Rättsmedicinsk unrlersökning af A. J. ÅmnMu. (Aftryok ar tidskrif»

ten BIni.) lö sid. Gh\:.

Snrama tidnkrift u:r 17 innehåller genmåle till ofranftående, af
A. G. Ahlqritt. 5 sid.

n. Biskop Jeng HllisOns TiBitatsbOgrer ogr Reiseoptegnelger 1674—
1697. Udpifnr efter offentlig Foranstaltning yed Dr. TmfVOr Niåi'
MN. Förste II< ft<i. KfHtn. 320 sid. ?t. 3 ler.

Omf. bl. a.: >Vigen oc Bahussleen>.

86» Om Sreriges polftltkA fUrMaielier med Fnuikrike fVre Qutaf
II Adolfs tid. Af Carl SpHnekorm, fil. dr. Utgör sid. 1—40af J5f%-

»toritkt Bibliflfeh 1880.

27. Breve Tedrtfrende Kalmarkrigen 1611, skruvne af stathoider Brejde
KansoT til Kanteler Christian Frili til Boireby.

rt>;öra nid. 199—>225 af >Åar8beretninger na det EongeUge Oe-
hcimearchivi VI, i Se nr

88. Minne af riksmarsken grefre Jakob lie la (i^ardie. Af Ilenntng
Hamitton. Utgör eld. 229—388 i Svenska Akademiens Handlingar,
femtlondpsjottc il--%^ii.

29« Utdrag ur rjska krOnikor, hnfvudsakligen angående Jacob de
la Bardies fttlttig. Af H. Hjårne. Utg. sid. 208—242 af Huto-
rMt Bibliotek l&^u.

Forts, ifrån Hisf. H>hliot>l /s:;^

80. Bertittelser ur Svenska Historien. Sjettc delen, (iustat II Adolf.
Till unedomens tjenst ut^'ifv*n af And, Jhyxett. Sjande upplagan.
no -ii.l. Sthlm. Hierta. Pr. 4 kr.

81. Bigas Belagernng dorch (jlustav Adolf im Jahre 1621. Vou A.
ihelekau. I Haiti sche Monatsschrift, 27, 8.

•S. Diarlnm Gyllcniannm < Hor Petrus Magni Gyllenii Dagbok 16i!2
- -1667* Med anderstöd af statsmedel i tryck utgifvet af finska

statsarklTet genon BHnk. Hanten. Förra hftftet. Hfors. 224 sid.

Pr. 2 f. m.

IS. Underhandlingarna om en evangelisk allians Åren 1H24— 1625.
Ett bidratr till trettio&rigji krigets historia af M. 6'. Si hyhergson, fil.

d:r docent. Framställes med tillstånd af filosofiska fakulteten till

ofFentHcr praii^^knine i hiMtorisk-filologiska liirosalen den 31 Januari,

kl. 10 f. m. VIII -f 114 + XXXVIII^sld. Hfors.
8e nedan »Recensioner> 101 a oclT 101 b.

S4* fSeschiohte des dreissigJAhrigen Krieges von Anfim Gindelf. Vier-

ter Band. XVII -J- ö97 sid. Prag, Tempsky. Pr. 10 kr.

Banden I- III utkommo 1869 oeh 1878.

86» Ueber die Pnbllcistlk der dreissIgJShrigen Krieges von IHM—
1629. Vmii Dr, }fax driinhaui» . sid. llalle. Niemcyer.

86. Ludwig: Canierarias. kurpfUlzihcher tiehelmer Katii nnd
sandter SchwedeM fm MKJilirlgeii Krlege. Von Ed. Striekttraeh,

:U» sid. Halle.

37. Svenska riksrådets protokoll med understöd af statsmedel i trjrck

ntglfvet af Kongl. Bikearohivet genom K. A. KMherf^, U. 1680-
1632. XI -f .376 -I- 2 sid. Stlilm. X-.rstrdt. Tr. t.so.

Utgör tredje serien af ^Handlingar rörande Sveriges Historia».

Första delen utkom 1878.
I8. Gedmckte Belationen Ober dSe SeUaekt M Llteen 16S8. 46

•id. Hallo. Xlemeyer. Pr. 1.2o.

TTtpör nr 1 af -Materialen znr neueren Geschinhtt- . iitelfna SOtt
1 if vim.

88. Berättelser ur Svenska Historien. Nionde—Tiond» .i. l. ii. Drott-

ning Kri.stiua. Första .\udra afdelningen. Till ungdomens tjenst

QtgifTen af And. Fnfxelh Fjerde upplagan. 282 -f- 316 sid. SthUn,
HifTta. Pr. 2 ooh 3 kr.
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6 BtBLlOQBAFt 1 B80.

40w Christina, Königrin von Schfreden. Kin l.e))ensblld non Fnnu
Schuuerte. 204 sid. Freiburg. Herder. Pr. 1,50

4IH« BIdnflr tlU KezlioliBS Itas Mslortft nnder drottBter Krfitiut n-
ftringr. 4. Af A' ^. lyersfeJf. Sid. 65—82+ XIX—XXVI. Äbo,Waén.

41« Trettlalrin krlreC o«li imderhftndliByania I Tyskland frli
K. dustofu Adolfs åM till ^'estfaliska fredsslntet. Historisk un-

dernöknine af Abraham ('ronholm. Audra delens föm afdelniog:

(kap. I IX). 2S1.' s. ötblni, Hiijggatrönj. Pr. 3,50.

4& Brödcrne Cröell, tidsbilder fr:\n ifioo-talet af K. K. nfenteét. Utg.

8ld. 187 - VJ6 och 257—278 i Finsk Tidskrift, Vill.

48, Wvlir Orljp «mOt Lm WfTallfnn. Af Skoglar BergttrSm. Utp&r
sid 4r)7 r.Of) af Hisfor'^.<ht ffihlh^h h /sso.

44» Norske Rigrsregistranter tildeels i Uddrag. rd^Hvne efter offent-

lig foranMtaltning. Svvende Bind» audet Hefte. 1637— 1640. Ud-
gtret ved Otto Gr. Lundh. Sid. .^21—81S med råttelier. titel och
repister till hela hanflt-r. Chra. Vt. 4.»5.

46. Brevskaber, nwriuest Yedrurende Srenskekrigen 1657—1660.
l'tgöra eld. 2S6—254 af tAarsberetnlnger fre det Kongellge Oe-
heiniean-lii v. \\. (Se m-

46* Kigskansler Gr»? (jriffenfeld. Et liidraw' til Nordt>n<« Historie i

det I7de Hnndredaar af Otto V"aupelL Furste Del. IX -f- 206 + 184

sid. jemtc (J;s portratt tuli 2 facstmilcr. Kbhvn, Reitzel, Pr. 7,50.

47* Ur Per Bralies Brefvlixlinff. Tlref frAn ocb till l'er Brahe, nt-

gifna af K. K. Tujerttedt. 1. VI -f- 21() sid. Hfors, Frenckell.
Pr. 1,75.

48^ Nya bldragr till Per Brahes karaktftristlk. Af ÄT. G. Sekghtrr
ton. Utgör sid. 24ö- 2ö<.» i Finsk Tidskrift, IX.

49« Berättelser nr Svenska Historien. Sextonde delen. Karl den
elftes historia. Andra häftet. Gunstlingarne... Till ungdomeu"*
tjenst iitpifven af And. Frygeell. Tredje upplagan. 383 sid. Stblm,
Hierta. Pr. 2,75.

60. Charles XII par 8a Majeeté Otear Frederie, rot de Snéde. Tra-
duit du sutjdois avec rautorisatlon de Sa Majesté ])ar le Lieuie-

nant liené Roy, du ll7:e de ligne. 55 sid. Paris, Libralre mllitaire

de Duraaine. Pr. 80 öre.

81* DIe Ftldlttgre KarPs XII. Ein quellcnii • ! r.eitrat? /tir Krlegt-
pesrhichte wnå Kabinetspolitik Kur(ij>a's im XVIII. Jabrbundert, von
Chruttian von tiaratuv, konigl Dan. Kapitan a. d. Mit einer Ueber-
siehtskarte des nordlschen Kriegstbeaters and aeohi Uthogr. Ta£eln.
Leipzig. Scblicke (1881, otkom 1880). Sthlm, Looatrdm. Xn+ S^*
sid. Pr. 12 kr.

88. Sverige och Preussen 1701 1708. Af Brnnt Oarli&n, Utg6r eid.

113—190 af Ifistoriithf HihJiofrf; /ssO.

hA, Becueil des Traités et Couveutious^ conclus uar la itussie avee
lea PnlsMUioea Etnuiférea. Pnblié d^ordn dn Mlnlstére dea aifai-

res Etran^''' res par F. Mnrfi ri.t. Torae V. Traités ave<- rAllemap-ne
1656—1762. XIX+ 408 sid. imp. oot. 8. Fetbg, Böhuke. Pr. 10 kr.

Inneb. bl. a traktaten om anfalls* ocb försvarsförbund uot Sre»
riee, sluten i Mih h n\\ i rder d. 1 Nov. 1708.

54. Johanu Iteiiiliold Patkul. Af Otto S^ren. Utg. sid. 361—456 af
Hittorixkt Jiihiiutrk 1880.

88» Emanuel Swedenborgs Leben k Lehre. Bine Sammlnng anthen-
tischer Frkiinde!! iiber Swedcnburgs Persöullchkeit. nnd ein lube-
grifl seiner Tbcologie iu wörtlichou AussUgen aus seineu Scbriften.
X -h 720 sid. Frankfurt a. M., MIttnacbt. Pr. 4 kr.

86» Leben des Generals G. £. von Wntginau. Von Stamford. I »Zeit-
scbrift des Vereins fur Uesslsche Gescblchte and Landsknnde».

rosthumt arbete.

8e nedan >RecenBioner> 102.
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BIBUOOSAFI 1880. i

W. var I7'2i heMsiäk uuibassadör vid ryska hofvet, tor ati medla
mellan dctm o<:b det sTonika.

67* Fninceseo riraiieHi, svensk konstapent och minister i l\oui. Ett
bidrag till belysning af bögmålsprocessen mot baron Gustaf Maurits
Armfelt. Af FredrUt Sander, ledamot af Nationalmiiset oåmnd. 80
flid. 8thIiD« 8]iu]!4ou \- Wallin. Pr. 1.85.

Angifres af förf. såsom bihaug till ett utkouimaude arbete be*

uåmdt: yNationalmugeum. Anteckningar om skulptursamliugens bil<

dande>.
Göran Magnus Sprengtporten. Af K. K. Tunrxtedt, IX, X. Utg.
sid. 166 187 ocb \V.\ 438 i Finsk Tidskrift, IX.

Utiliasr nr sekreteraren ho8 kejsarinnan Katarina II sedermera
TerUige s-elielmcrådet A. V. Chrapovitskijs dagbok 17S7 -1792.

öfvers. Iran ryskan af Carl 6Uj'verttolpe. V -f- 12Ö sid. äthim. Kor-
fltedt. Pr. 1,75.

Utg. nndrn hiiftoi af »Ryskn Historiika Skrifter i arensk Ofver-

sättning». Kimti nastfoljande nr.)

64I. Be dlplomattska fSrraéalienft mellaii ByssUnd och STerigo
nnder de första åren af kejsar Alexander Ii8 regeringstid. Af
A'. A'. Zlohin. Öfvers. från ryskan af Ä. Bjäme, 11» sid. + råttet
ser. bthlm, Norstedt. Pr. 1,50.

Utgör första häftet af »Ryska Historiska Skrifter i svensk öfver-

siittnlng>. (Jmfr nästföreffående nr.)

Se nedan »Heceusiouer» 111.

411. On STertges förhållande till Byisland under konnnf GnetafIT
Adolfs förmyndarestyrelse. I. Af F. J. Békrendtz, Utg. sid.

851 -286 af Mistoriskt JJiöiiotek 1880.
Berittelser nr Sfenfka Historien af C. Georg Starhåék. Fortsfttt-

uliig af P. O. Hdthntrihn. Tjugondcf> > r>t .i delen (i två häften). Gu-
staf IV .Adolf. X -j- ö(»l sid. -f- rattflser. Tjugondeaudrn delen (i

fyrH hhft» ii). CsirlXIII. ('arl XIV Johan. XVI -f OOZ.sid. Stblm,
V,i-yvr. 1 kr häftet.

68. Politi.ska Skrifter af Andt-rs Chydeniu». Med <;n historisk inled-

ning å nvo utgifna af E. G. Palmen, äcuare häftet. Med Chydeuii
porträtt.' VIII + CCXIII eld. + sid. S86- 437. Hfors, Bdlnnd.
Pr. « f. m.

Första häftet utkom ibid. 1877.

64» Bidrag till svenÉka Handelslagftlftningens Historia* Af Otkar
Fyhrrall. I. TjårhanéeliJumpmiema. Utg. sid. 287—849 af Bitto-

ritkt BibliotiJi ififio.

6å. Srenskt Biografläkt Lexikon. Ny följd. Åttonde bandet. Andra
hftftet. Sid 228-868. Stblra, Beijer. Pr. 1,60.

Innch.; Plåten, von—Heenstlenia.

Se nedan »iiccensionor» 112.

69. BlograHnen 'Kindkirja. Bllmikertoja Bnoman enttilltA Ja nykja*
joilta toiraitanut Suotnen hUtoriallinen Seura. (Finskt biografiskt

Lexikon, utgifvet på föranstaltande af Finska Historiska Förenin-

Sen). Haft. 1—4, 320 sid. Hfors, Bdlnnd. Pr. 8 1 m. håftet.

linnen af Carl Cliristian Halllng. (Forts&ttning.) Utg IX hitf-

tet af Samlingar utgifna för de skåndca landÄapens historia, af

M. Weihnll. (Se nr 83.)

68. Johan Gabriel IVenring. Af E. Leirenhaupt. Utg. sid. 6—87 af
Sv. Litt. Sällskapets Tidskrift Samlaren 1S80.

(>9. M. J. Cmsenstolpe, hans galleri af samtida och hans literära
korrespondens* Lefnadsteoknlng ooh urai af Arvid AhnféU. I.

VIII -f J2S s!d. jemte r:« porträtt. Sthlm. Hicggströra. Pr 3 kr.

70. Lars Johan Uierta. Biogralisk studie al Harald Wieteli/ren. För-
sta—Andra hftftet. 224 sid. Sthlm, Llnnström. Pr. 1 kr. hftftet

71. Skildringar ur det offentliga lifvet af 01. /m. Fåhremt. Sthlm,
Norstedt. Förord + 335 sid. Pr. 4 kr. 60 öre.
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8 BIBUOQBAri 1880.

Berättelser or friherre Url Otto raimåtiernas ittnaå {iim-
1878). Af /7«W Fredrik Palmitiema, 218 sid. -f innehUlafftrteckn.

Sthlm, Norstedt. Pr. n.-:,.

78* STerlgeSy Norges och Danmark» konungars ättelängder under
årtuseadet 880—1880. Försök till sammanställaiug af hvartdera

rikets konungars inbördes slägtförhållandeu, ImfYtidsakligen med af-

sceudp p.\ •k>rR8 närmaste Ukrledning från företrådame. 1 blad.

Sthlrii. Luoström. Pr. 1 kr.

fnpriittade af V. Ornheiuj.

74. Om Uplands adel i äldre tider. Al CaH Arvid KlUt§9p9r. 181

sid. UpSv förf. Pr. 1.50.

SirtrycV i ISO exemplar nr Hdn. »Upsala-Posten» 1876—1880.
7(L Ur svenska hofTets ocn aristokratiens Uf. Skildringar hcmtade

' i arkiven på Säfstabolm och Kriksberg m. fl. enskilda och oSeotlig»

samlingar. Af Arvid Ahnfelt. 1, 2. 188 + 246 sid. Sthlm, Lsmii;.

Pr. tiUs. 6,15.

Sp nfdan: »Reeonsioner> 113.

76- Attartallur ofver den på Finlands liiddarhus iutroducciadti adelo,

utgifna af Oskar Wtuattjwn». Andra delen, första—fjerde biftet

Sid. 1-512. Borgå.

Omfatta ätterna Ladau- Stewen.
77* Tetterås etlfte herdanteBe. Nj följd 1800-1880. Af P. A.Ljunf

hirg. I. V. ^tmanland 25B sid. Sthlra, Allehanda. I'r. 3..->o.

78. (xöteborgs stifts herdaminne ur kjrkan och skolan. Kfter mesu-
dels otryckta killor sammanfördt af C. W. I^MMivdt. 2:a häftet.

Sid. 183- .390. Lund. Ohls.soii. Pr. 2 kr.

79. Meddelanden friln svenska Biks-Arcbivet, utgifna af li. M. Bo-

icalliui. IV. Sthlin, Norstedt. 84 sid. -}- innehjiUaförteckniuK. Pr.

1 kr.

Inneh. bl. a.: >Hidrag til! Hiks-Archivet.q äldre ooh nyare bistoris>f

»Register öfver rådslag i konung Erik XIVis tid>.

80. ABMekntegar oni mntka krigMurklTet» Af O. K. Otgöra sid.

22?)— iM'' i K. Kri^^svetenskap.^-Akadeniiens Tidskrift 18S<>.

81. Mittheilungen ttber Arehivforschungen im Sommer 1861. Vuu

C. Sthirren. Utg. sid. 413—476 af »Mittheil. a. d. LivL Oesohlehtei,

XII, 3. Inneh. upplysningar om förf:8 forskningar i svenska riks*

arkivet och supplement till förfts >Ver7.eichnis» livländiteiier Oe-

schichts Quellen in schwedischeu Archiveu nnd Bibliothekeu» Dor-

mit 18G1— 8 och äro riktade mot dr Hermann Hildebrand.
8& Kongl. BiblioteketH Handliiigar. 2. 12 + VUI + 128 sid. Stklm,

Norstedt. Pr. 2,50.

Inneh. atom öfverbibliotekariens årsberättelse för 1879, ><'^'>
Biblioteket» samling af Srenska Brefrerlin^mr». öfversigt af »•/
Teg%ir. (Omfattar tiden 1545 -1850-talet).

8S» SanlliiMr ntgiftaa fOr de skåaakA laiidtkapeBt hlatorla oeh ar*

keologlska fOrening, utgifna af Martim WeiMl. IX. Sid. 146-
226. Lund, Gleerup. Pr. 1,50.

Inneh. forts, från föregående häfte af »Minnen af Carl Chrittia»

Hallinp.i

84» Jahresberichte der Gesehichtswissenschaft im Auftrage der Hi-

storischen Gesellscbaft za Berlin herau.sgegeben von Dr. Abraha»,

X>r. J. Hermann nnd Dr. Bim. Meyer. 1 Jahrgang 1878. (Tr. 1880.)

XII -f 663 sid. Berlin. Mittlcr Jt Sohn. Pr. 12 kr.

öfverslgten af den svenska historiska litteraturen, upptagande
sid. 875—381 ooh 688-691, är förf. af doe. C, Arnnerttedi.

Se nedan >Reci n'4ionf'r. 11'».

85. Sveriges Statsförfattnings-rätt. Af ChrUtian
laga, öfversedd och tillökad. Andra bandet. Första - tredje (lista)

häftet. Vm + 364 sid. + 4 kartongblad. Stblm, Norstedt. Pr.

3,S5.
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BIBUOQIUPI 1880 9

86« AnteekninifAr rid studiet af andra delen af (j^e^er: äYeuska
filllkets Uttorls. Af O. AHn. Utg. 8fd. 24S—248 af BistarM
jrihliotrl /ss(r

87. Historik öfver Klara skola 1640- 1880. Af O. a. Stridxhevo.

Utgör Hid. 23 — 02 af 'Inbjudningsskrift lued aaicdning af iaviguin-

gen af Stockholms Norru Latinläroyerks nya läroTerksbyggnad dan
3 Sept. 1880. Af (\. V. Gilljanp. Afvon iitpifven separat.

87^. Bidrag till Nyköpings Elementarläroverks Historia, meddelade
af O. V, Sehotte. II. LiroTerkets ntyecklfng ooh Tlgtigare dden.
Skolbyggnader. Nyköping. ?:'>. 83 sid. nch { litografier.

Utgör: »Inbjudningsskrift att öfvervara den högtidliga invig*

ningen af Nyköpingii Allmånna LiroTerkfl nya Iftrohns å. 22
Sept. I88O1.

Afdelningen I utkom 1879 och innehöll uppgifter om till låro*
verket gjorda donationer.

88» Om Katerina II:» opera '^re-BogfttyrJ*'. Vtg. sid. 191—208 af
Hintorhlit Biblicteh Issn.

89. Skandinavien under Uuioastiden. Ett bidrag till den historiska

geografien. Af Carl Guåtaf Stoffe. Andra nppl. öfrersedd oeh ttlK

ökt. XVI + 416 sid. Sthlm, Norstedt. I'r. 5.50.

IN). Uplands Herregårdar med beskrifvande text af Cari Arvid
Klimfffpor oeb Btmkard ScUegel, Teeknlngar ooh litografi af A.
Nay. riiift. Ifi—17. Stblm, Centraltryekeriet, aflång foUo. Pr. 6
kr. häftet. *

91. Historisk Lektyr. M&nadsskrift ntgifren af Ermt WallU. H&ft.
1 7. Stblm, HttggstrÖms förlagsezp. Pr. 5 kr. för årg.; 60 öre
häftet.

92. Franska ReTOlutioilMIB i^vinnor. Af A. Hedin. Kjerde—sjette

håfiet. Sid. 241—461. (Jemte portrMt af Marie Antoinette.) Sfblm,
Frit7c. l'r. tills. 2,80.

Se nedan: »Recensioner» 116.

98. Englands Historia I adertoudo århandmdot af Wiaiam Bdward
Hdrfjioff Lechi(. Svensk öfvorsättning af O. W. ÄUmd, Första
delen. X + ööU sid. 8thlm, Fritze. Pr. 6 kr.

04. Rysslands Historia frkn lldsta tidor tlH år 1897. Af Alfnå
Rambaud. Öfversättning från franskan af C. SilfvsrtMpe, Håft.
1—3, sid. 1—288. Sthlm, Fritse. Pr. 1 kr. häftetl

Reoensioner.

86. Historiskt Bibliotek utgifvet af Carl Silfrerttolpe. 1879. 1 -2

häftet; 1880, 1 häftet. (8e nr 2.) Kec. i Finsk Tidskrift IX, sid.

168 -166 af M. G. SrhyhergfMn.
86. Normanneme af Joh,iHv,.< c II. R. Steenstrup. Andet Bind: Vi-

kingetogene mod Vest i det 9de Aarhiindrede. Kbhvn 1878. Tredie
Bind. 1. Danske og Norske Riger paa de brittiske öer i Danevael*

dens Tidsålder. Ib. \>^1'J Kec. i Uevue Historiquc, XII, sid. 181

I8t5 af E. JieauroU och XIV. sid. 4(tr>—407 af den$., \ Historische

Zeitschrift, 43, sid. .323—328 af Amira och i Götting. gelehrte An-
selgen 1880, StUck 41, sid. 12,^1-1.300 af Konrad Maurer.

97« Die Hansestädte iind Kunig Waldemar ron DHneninrk. Von E.

Dietrick Schäfer, Jena, 1879. Reo. i Kcvue Uistorique, XIV, sid.

167—170 af O. H. oeh i Literär. Gentralblatt fHr Dentschland. 1880,

nr :;."), sid. 11 is 11 r." af ; . <».

98. Kong Chrlstiern den förstes norske Historie. Af Ludvig Daae.
Chra, 1879. Rec i Iliatorukt Jiibliotek I^hO, sid. III—X af O. A.
och i Dangk HiHtfiik TidnkHft, femte Baskke, II, sid. 166—168 af

C, PuludanrMUUer,
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10 BIBUOOKATl 1S80.

8tf. Laurentius Andreie. Ku inlancstcckniag af rh. Strömberg, ätreng-
n&s, 1879. Bec i Ny Sveosk Tidskrift 1880. sid. 199—202 «f O, A.

100. Konaoflr Erik XIT» tlsto leftiadOr (1668-1577). Hiitoriak af-
hnndlin^ af A. G. Jhlfjrisf. Sthlm 1878. Rec 1 Berne Historiqne.
XII, sid. I8fi 1{<9 af E. Beauroi».

101 a. UnderhADdlingariia om en eTangelisk allians åren 1624 -162o.
Af M. Q, Sekfherytten. (8e nr 83.) Beo. i Ny Svenak Tidikrift 1880,
8id. 124—130 nf (lacx Anner»tedt och I Piuak lidskrift. vin. tid.

221— 227 af ./. A. Fridcririit.

101 b. Ex offlcio oppoueuteu8 utlåtaude angiende docenten iilos. dok-
torn M. G. Sehyberirsons akAdeadikA afluuidlteff* (Se nr 83.)
Af (^eovf/ Z. Fortmtm, 17 sid. Hfori.

Ej i bokhaudeln.

102. Die Feldzttge Karl'8 XII. Vou Chrintian ton Sariuur. Leipzig,
Schlicke. (8e nr r,\.). Rec. i Götting. gelehrte Anceigen 1880.
Stlick 48. sid. 1.''.0.- - löll» nf C. Srhirrrn.

108. Schweden in Böliuien und Mäliren 1640-10oO. Von Ur. H. Uu-
éik. Wien, Gerold, 1879. Bec. i Literär. Centralbiatt fttr Dentseh-
land. 1880. nr 40. sirl. 1:^I8 af O.

lOé. Kong Cliriatian 1V:8 egenhändige Breve. UdglTne ved c. F.
Bricka ofr J. A. FHdttrieia. Fömte Hefte. Kblim 1879. Bec 1

Literär. Centrallilatt fUr Deut-r hlaiul issd. 40. sid. LUl' af O.

lOft. Sveriges liistoria under konun^arne af Pfaiziska huset. Af F.
F. Carlson. Femte delen. Carl XI. 4. Sthlm, Norstedt. 1871». Rec.
i Ny Svensk Tidskrift 18S0. sid. IDH— ll»l» af Ed.

106* Sveriges politiska liistoria från k. Carl Xll:s död till stats-

hvftlfningen 1772. Af Carl Guntaf Malmttrim. 1 VI. 8tblm 1855
—1877. Ree. i Ny Svensk Tidskrift. 1880. sid. 261—868 af 8. J.
lioethiu.*.

107. Lo Secret du Boi. Correspondance secrtite de Louis XV arec se»
agents dlplomatlqnes. 1768—1774. Par Le due 4« BrogU». I

—

IL
Paris 1879. Bec. i Hittwritkt Biblietek 1880, sid. X—XXXII af Tk.
Westrin.

108. Berättelser nr Svenska Historien. Af And. Fnj^eii. Fyrtioade-
sjette och sista delen. Adolf Fredrik.»» regering. VIII Sthlm.
Hierta. 1871<. Elec i Ny Svensk Tidskrift 1880. sid. 266—276 af
Otto Sjöyren.

109* Le Comle de Fersen et la Com* de Fnnce. Bxtraits des pa-
piers du... Gömte Jean Axel de Fersen, publiés par., le baron dr
Klinkowström, 1, 2. Paris 1878. Bec. i Historisclie Zeitschrift, 4 i,

sid. 120-129 af —<»

llil. Katarina II och Gustaf III, Af akademikern ./. A' Grot. Pe-

tersb. 1877. 116 sid. (p& ryska). Rec. 1 HutoH$kt Jiiblwtek 1860,
sfd. XXXVI-XLII af Ekd.

111» De diplomatiske flirbindelserna mellan ByssUuid och Sverige
under de första åren af kejsar Alexander 1:8 regeringstid.
Af A'. A', /lohiv. Ofvers. af U. Hjärne. (Su nr 60.) llec, i Letter-
stedtska ! -.i-k ri ftm 1880, sld. 459—463 af E. Holm.

11& Bio^raflsltt Lt>xilion, ny följd. Attondt bandet, första andra
häftet. (Se ur «)5.) Kec. i Finsk Tidjskrift, IX, sid. 59-61 af C.
G. Sutlander.

It8m L'r svenska hofvets och arlstoliratiens llf. Af A. Ahnftli. I.

(Jmfr ur 75.) Kec. i Finsk Tidskrift, IX, sid. ai4-316 af M. ii,

Sehyhergnum.
114b liistoriske Billeder fru den nyere Tid i Noi^e, Danmark og

tildels i Sverig^e. Af Aaof Skarlan. Krsta. Cammermever. 1878.
Uec. I Finsk Tid.skrift, Vill. :{34 3,^6 af M. G. Sc/n/betygfon.

116. Jahresberichte der GeschiohtswissemBeheft im Auftrage des Hl>
storlschen Qesellsdiaft sn Berlin herausg. von F. Abrukam n. a.
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(Se nr 84.) Reo. i HiiUn-iikt BiblitHek t880, Bid. XXXU--XXXIV
af rst—

.

116« Fruuka ReTolationens QTinnor. Af A. Hedin. (Se nr 92.)

Rec. i Ny Svensk Tidskrift 1880. sid. 413 -422 fif S. J Bnethint^

och i Finsk Tidskrift, IX, sid. 478 - 4b0 af M. ti. Schybera*$on.

m. in«str»nid TerMsMttorla fria ildito tUl nyMle tiL utgif-

ven af Ernsf Wnllu. Bec. i Nj Svensk Tidskrift 1880, sid. 118—
119 af Otto SJvgrcn.
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BibUografl 188L
(Uppråttad af Oarl SUfremtolpe. *)

TlUäggr tiU 1880.

118. Kegesta Diplomatioa Uistori» DAniea. Chronoiogiak Fortegneise

orer liidtil trykte DIplomer og andre Brerskaber til oplysning af

den danske Hlstorie, udgiven ved det Kongelige Danske Videnska-
bernes Selskabs Orosorg. Anden Rajkke. Förste Bind. I. Fra Aar
789 til aar 1349. 288 sid. 4:o. Kbhvu. Thiele. Pr. 5 kr.

119* Hémoire sur les anciennes lois saédolses ä propos du recnell
intltnlé: >Corpus jnris Sueco-Gotorura antiqul. Siiinlinpr af övpripes

gamla lagar», publ. par m. Schljter. Par Dareste. 1 Journal det
savaiUt 1880f Ltvr. 8ept.—Oct.

1881

190* 8Teriges Historia från äldsta tid till våra dagar, författad af Otear
Montelius, Ham Hildebrand, Otcar AUn, MarHn Weibull, Magnu»
Hijjer, Rudolf Tengberg, Simon Boéthiu» och Teofron Sä re. Fjerde
delens fjerde, sjette. nionde och tiond'.' hiiftc. sid. l'J3— 25f>, 321—
400 och 629—640 (med tills. 241 träsnitt) samt sjette delens första

—ii«tte (slat-)håfte, 470 sid. (med tnis. 887 trianltt). Btblm, Llnn-
ftröm. Pr. 1 krona häftet. Jmfr. N:o 1.

äe nedan >Becen8ioner> 216.

181* Hlttoriskt Bibliotek, utgifvet af Carl SU/vertMpe, 1880. Sjanda
delen, trcMljc häftet (^lut-häfte), sid. 507—587, jemte iniu h&llsfÖr-

teckniog till hela verket, ötblm. Norstedt. Pr. 1,50. Jmfr. N:o 2.

Innebåll:
Om Sveriges fSrhållandc till Jttjg»land under honung Onttaf IV

Adolf* förmyndarsiijrel$e. II. Af F. J. Ba-hrendtz.
l'r brefrexlinqt n mellan konung Johan III och tsar Ivan VaHUevUj.
Meddelad t af //. M^åmé.

Strödda meddelandrn.
Se nedan »licccusiouer> 217.

188. Htotorisk Tldlkrlfl ntgtfren «f Swntha BittoM» Föreningen ge-
nom E. ITihlehrand. Första &rgi\nt,'pn, 1H81. 416 -f- CXIV sid. i jerate

Förteckning pu Föreningens ledamöter, Bibliografi för ISÖO, Geu*
måle af O. 8. Rydberg, och BeTlsionsberftttelae). Pr. fQr medlemmar
6 kr. för ärg&ng, för köpare S kr. för bflftet. Btblm, 8v. Hlit För

Innehåll

:

Carl den tolfte» förtta regeringtår. Af I*. F. Carlton.

') BidrA); till denna bibliografi balva bcniigct insUndts frun FlnUod af docCDtttn O.
JSchybergton och (r&n Danmark af doktor £ Ertler.

TUUgg till bibliograflema mottagas med uckaamhot at redaktloaea.
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14 BIBUOOBAri 1881.

rytk emigrant i 6verige för två hundra dr tedan. Af i/. Hjämt.
De åidsta ttattutskfftten och heshaUningirått&m på i&r— tU. Af E.

ir. Montan.
Otto Arnold Paykull. Af Otto Sjögren.

Guttaf III:» be$ök i Kupi nhamn 1787 ock fUrAag till ett skandtM-
tiskt förbund. Ål C. T. Odhner.

Folkräpnimjcn i Sreri'//' /7Ns. Af IJfof Tegnér.

Ett bidra^j t til den vaknade neutralitetens kittoria i Aorden. Ål Carl

Sprinchom.
Om Jvran /'rr.ffon och Konmmgent Aämnd* Af CaH Sil/wttolpe,
Strödda Meddelanden och Aktttycken.
Öfi>er9igter eoh fframtinimgar.

Sc nedan iRt-consionen 218.

128. Historisk Tidsskrift udgivet af Uen lfor$ke Hutoritke Förening.

Anden .Rrokke. Tredie Binds förste- andet Hefte. 280 sid Ersta.

Med dessa häften följde : >i>timledu Skrifter af Peder Claassön
Frii8>, udg. af (i. Storm. 4:de Hefte, och >Hidrap til Norges Histo-

rle I 1814». Afhundlluger och Aktstykker af V. Nielsen.

184. Historisk Tidsskrift, Femte R»kke, udgivet af den danske hitto-

rifhi' Forenimj, ved dens P>''Mtyrelse. RL'di^'erct af C. F. JfrirUta.

Foreitiugcns Sekretser. Audet Biuds tredje iiefte, sid. 489 - 796,

jemte Titel och InDehålltförteclcning, samt Tredje Binds förste Hefte,

82S sid. KbLvn
Inneh. bl. a.

Bidrag til den mordishe Syvaankrigi Sitterié. Af W, Motterup.
Breve ikrevne fra Kjöbt nharn 1659—É660 af den heiierlige Geeamit

Baron de Ooe$. Ved E. Ciiga$.

Studier til den store nordiske Krigs Hiatorie. Af E. Holm.
IK. Danske Nagazin, Fjerde llu^kku. Udgiret af det Kongelige Danske

Seiskab for Fsedrelandots Ilistorit- og Sprog. Femte Binds förste

Hefte. 96 sid. 4:o. Kbhva, GylUendal.
Inneli. bl. a.

Teijnchrr nrer allt' Lande 1.^49.

Heretning til Kong Christian den jicrde fra Christian Friis og lireide

Bmitam om forskjelliae Krigsforhold 1612. (Anfallet på Öland.)

129» AW8beretnlnger fra det Kongeli^ro (lohoimcarchiT, indeholdcndc
Bidrag til Dansk Historie af utrykto Kilder. bjette Binds sjette

Hefte. Sid. LXIII—LXXiV, + 265—306, + 23-42. (Se N:o 6.)

KbhTn. 4:o.

Inneh. bl. a.: N:o 162 samt >K. Chzistian V:s ^enhmidige Dag-
register for 1692».

127* Hbtoriallinen ArkistO^ toimittanut Suomen historiallinen Seura.

(Historiskt Arkiv, utgifvet af Finska Historiska Föreningen.) VIL
Hfors. 214 sid. i'r. 2 f. m. 50 p.

Innehåller bl. a.

dahriel Itein af A'. E. F. Ignatlus;

Kemi och Ijo laxjiskens äldre historia af i'. Koskimni
Btt href af Barthold Laeman till Kari X Onetaf;
Major Guntaf r. Haiifii olfs dagbok öfrer Sreabonjs belägrimj.

128. Bidrag* till Finlands Historia. Med nndcrstöd af staUmedel i

trjrck utgifua af Finska Statsarkivet genom Reinhold Hanson. F6r*

Sta delen, första häftet. 7 hto. r. blad -f 224 sid. Hfoit. Pr. 2 kr.

Inncli. fao^imil»' af kakudarlet i Missale Aboense, samt dom-

böcker för sydöstra Tavastland 1443—-1502 och för sydvestra Tavasl-

land 1606—1610.
8c n''dan »Beccn«iioner> 217.

129. STenskt Diploaatarium frän och med år léOl, atgUvet af Biks-

Archtvet genom Carl Silfverstelpe, Andra delen, and^ håftet, sid.

241— 4r.fi. 4:o. Sthlm, Norstedt. Pr. 5 kr.

Omfattar åren 1410 och 1411.
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~ —
JT UO. Hanserecesse ron 1481—1476. Bearbeltet von Gnsrrin frhr ron der

Hopp. D ritter Band. XII + 608 sid. 4:o. Leipzig, Duncker éc Hum-
blot. Pr. 20 kr.

Omfattar åren 1443—1451.
Se nedan >Recen.sioner> 220.

181. Hanserecesse Ton 1477—158(^ Bearbeitet on Dietrieh Schäfer,
Erster Band. XY 4*1^98 sid. 4:o. I«eipil|b Dancker k Hnmbloi.
Pr. 20 kr.

Omfattar åren 1477—1486.
8e nedan >B«o«naioner» 821.

ItSi Ll?-» Es^ vaA CnrlSndisohee Urknndenbnch. lic^rUndct von F.
O. v. Bvnge, ira Anftrape der baltischen Ritt» ! Mchrxft iind Stäflte

Vi* fortgesetzt Ton Herman Hildcbrand. Band 7. XXXII -j- 608 aid. 4:o.

£t. Riga-Moskau. Dcu))uor. Pr. 20 kr.

1... Omfattar I42H Maj— 1429 Maj.

1S8« Sveriges Medeltid. Kulturhistorisk skildring af Jlan» Hildehrand.
Fursta delen. IIL (Se Nr 7^.) Sid. 225—400. Sthlm, Norstedt.

t kr. Pr. 8,50.

t^'. Se nedan »Reoensioner> 222.

! :f 134. Xrkebiiikop Tord rederssons slftgt. Af EM. Utg. sid. 198—200
H-J^ af Historigk Tidthrift 188t.

186* Om kanslersäm betet i Sverige under den senare medeltideB»
Af Jsihd. Utg. sid. 196—198 af Uutoritk lidtknft I88t.

f.
186* En tMiWd fris Mrjra sT ISOO^talet. Af H. Hildehrand. utg.

»v sid. 288—206 i Sr. Fnrn»tinne.<f;jrrningenst Tidskrift, IV. hiift. 3.

Inneh. 8 bref från fru Metta Ivarsdotter till Svante Nilsson.
187. 8«kw«ilfelie 6oielii«M« Im Z0lt«1t«r der Belbmutlon. Von Dr.

hiliu* Weidling. VIII -)- .'?2<> sid. r;otli.^. Schloefl.smanu. Pr. 6 kr.

188* Om Jöran Persson och Konangrens Niimnd. Bidrag till Syeripes
inre historia under Krik XIV:a tid. Af Carl iSil/rcrttolpe. Utg. sid.

MKi -396 af Historisk Tidskrift 1881.

188. Bidrag til den nordiske Syvaarskrigs Hlstorie. Af ir. yroiirrvp.

Utg. sid. 568— 6.S4 af dansk Historisk Tidsskrift, Femte Kaekke, II, 6.

148. ]l#8t«r Qfver Bldslag i KoBWig Johan uitt tté nppråttadt af
v. Ekftröm, revlderadt och tlHökarU af E. H'. Bergman. Utg. tfd.

: 89—130 af Meddelanden från Svenska Aikt-Ärckitet. V.

141. Ur brefrexlingen kennny Johan III oeh iMir iTin Ya^
Sllievitj. Meddeladt af U. Hjärne. Utg. sld. 681^64 + 8 lid.

rysk text i Hixforiskt Bibliotek 1880.

148, En blick på Österbottens tillst&nd år 1571 samt gränafejden
1878—1888. Af A. G. F01U0U. Utg. sid. 1—70 af tWatan». Albnm
utp. af Svenska österlHittniiifrnr.

148. En STOBsk ftarstes bröllop i Heidelberg 1878. Af X. Utg. tid.

800—803 af HUtorUh TUikrm 1881.

144» OnataTe-Adolphe et Richelien. Par Laugel. Utg. tid. 648—669 1

Revue dos Denx-Mondes. (ler Juin 18H1.)

144^. Une i)age de Fhistoire d*an petit pays et d*an grand roi par
L. Morm. Bruxelles. Lcb.-ene. .^6 sid. Pr. 1 kr.

Handlar (nii r,ii«<taf II A ^ If.

145. Sveriges oeh Hollands diplomatiska förbindelser 1621—1680^
helTnto genom nktetjrokon nr srenikn rlkaarkitet. Af Jf. Q,
8ehyher(f»on. C -f 530 sid. Hfors. Pr. 6 kr.

Aftrjrck ur Finska Vetcnskapssocietetens Bidrag h. 36.

8e nedan >Reoensloner> 884.

148. Om Gnstaf II Adolfs politik. Historisk afliandling af J. MoiliML
Med karta. 4 opag. + 234 sid. Stblm, Forf. Pr. 3 kr.

147. Pragmatische Geschlehte des Dreissigjilhrtgen Krieges. Be-
leuchtung der grossartigen (icschi iit-f iNrinuip. Verlångnnng der
Nationalehre nnd Yerherrlicbung des Vateriaudsverraths, weldie be-
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16 KBUOGBAFl 1881.

siiglich dieses Krieges noch heute in der Schule uud Literatar ge-
fonden wlrd. Mit beionderer Berttokdebtlgong der UreUleh-poli*
tiiohen Zustände der Gegcnwart. Von Carl Lempeng, Vcrfasser von
swansig In Buchbandel ersohiencnen Schriften. Baden, Frick-Vogel.

198 sid. jemte innehållsffirteekning. Pr. 4 kr.

1474. Chronik des Minoriten-(:inardian8 des St. Jacobs Klosters in

Olniiitz, P. Paulinus Zaczkovic iiber die Schnedenherrschnft in

OlmtiU TOn 1642 bis 1650. Hcrausgegeben von Dr B. Dudik.
174 eld. Wien, Oerold*8 8obn.

Införd i Archiv filr österreichi.sche Oeschichto.

148. Daniuurkii ydre politiske hintorle i tiden fra freden i Lybek
til freden i KJöbenbaTB (1629-1660.) Af ^. FHderida. U.
Fra freden i Prag til fAden i BrOmaebro (1885—1646). Kbbvn. 6S4
aid. Pr. 6,&u.

Se nedan Keceusiouer> 225.

149. Gristina di ISreiia in Bologna. Memorie raocolte da relasioni of-

fioiali dal dott. wf. CttrU Malagola. Flsa.

150. C. Bnllo. n Tiaggio di M. Piero Qaerini e le relailoBl déllA
repnblica Ycneta colla Syezia. Venesia. 103 aid. 4:o.

Se nedan >Recen.siuner» 223.

lU. Leonora ChrlstliiA Greiin^e Ulfeldtt Hlstorie. Med Bidragen
hendes .iEgt('f:pl]es og hendci nformeste Slregts Historie. Af S. IJir-

ket Smith. Anden Del. 31 G + LXXXIX »Id. Kbiivn, Gyldendal.
Pr. S,60.

Första delen utköra 1879.

162. BreTskaber^ ngBrmest vedrörende Svenskekrigen 1657—1660.
(SlQtet. 8e Nr 46 ocb Kr 126.) TTtg. sid. 266—867 af Aoönheret'
nirit/t r fru det Kongelige (rcJieinicn rchir , VI. fi.

152i. Om Skansen Tod Hals i STcnske-krigen 1657—1659. Af H. F.
B^rdam. Utg. sid. 364—370 af Samlinf/er til Jyd*Jt Higtorie op To-

pograji. VIJI.
158. Breye skrerne fra Kjöbenhavn 1659-1660 af den keiserlige

Gesandt Baron de Goes. Ved E. Giyat. Utg. aid. 161—266 af

damh lfi.<for,Ak Tidshfift, Femte Baakke, III, 1.

154. Till Per Brahe den yngres minne. Af J. T. .\;/^risf. TJtc:. aid.

1—40 af licdogOrelie för Jönköjjings Högre Allmänna Läroverk och
€frenna I^agogi vmåer UUeéret 1980—1881. JÖnltpg. 4:o. »t

Inneb. bl. a. redoeurplsi- för don Brabcska skolan pA Vi^^incrsö.

155. Bikskansleren grefre Magnus Gabriel de la Gardies fulima^r
och Donationer sammanstälda af E. W. B. 19 aid. Stblm. Klem*
mings Antiqv.

fpplagun. 100 ex.

156. En trolldomsprocess vid det finska universitetet 1661. Af Ito-

bert TkgmrtUåt. Utg. aid. 215—828 1 Fiiuk SUåkHft 1881, Tionde
bandet.

157. En rysk emigrant i Sverige fSr två hundra år sedan. Af H.
Hjäme. Utg. aid. 68—84 af Hitt^riah TMH/t i88L

158. Carl den tolftei fOrsta regerlBgiår. Af F* F, Carlwn. Utg. aid.

9—62 af HUtoritk Tidthri/t 1881,

lit. STOTlget Historia nnder koaniiganie af PfUilska Hatet. Af
Fredrik Ferd. Carlton. Sjette delen, (^arl XII (1). IV + 465 lid.

-f- innebiillsfrirtorkninf. Sthlm. Norstedt. Pr. fi kr.

160. Eine iiugarisciie Gesandscbaft in Schweden 1705 von Bela JMLaj-

latti. I »Literaritcke BerUkte a«« tTngam» beraaagegeben Ton P.

Hunfalvy, IV, 3.

Angår en beskickning till Karl XII från den evangeliska kyr-

kan i Ungern.
161. Otto Arnold Payknll. Af OtU SjSgr^m. * Utg. aid. 189—160 af Si-

itorUk TidskH/t 1881.
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BmUOORAVI 1881. 17

162. Stadier til den store aordlske Krigs Historie. Af £, Holm.
Utg. lid. 1—leo ftf åtmA BUtoHik Tiånkrift, Femte Biekke, lU, 1.

ItS. flAqTtli 8|Mfel. Ett btogr«fiakt ntkeat af A, Néamder, 88 tid. +
1 fotopr. Ups.

Upplagan 25 ex.

164. Johan Conrad Dfppels vistelse i STerige samt dippelianUmea
I Stockholm 1727 1741. Ai Xärl Soiming, 164 sid. Ups., Boos.

Akadomisk afhaiKllinfr.

Itto. Danmarks uppträdande i den STenska tronföljarefrågan &ren
1789— 48. Efter handlingar i K. Danska GeheimeMohiTet och Sven*
•ka Riksarkivet. MOlo/NiUtan. IIL (Forts.) Sid. 86—42. Malmö. 4:o.

.
Haft. I— III utkommo 1874—187fi.

166. Ett bidrag ^tUl den Tttpnade neutralitetens historia i norden.
Af Carl Spfiiuthom. Ut^. sid. 247—878 af Biitorish Tidthrift t88t.

187. Prinz August Wilhelm Yon Preussen und Louise Ulrike TOn
Sehweden. Mittheilungen aas den Briefen Loui«e Ulrikens an An-
t^'Uflt Wilhelm 1740 1758. Von Eeinhold Koier, Upptaga 52 sidor
i /^eitichrift fur I^cussiseks GsBekiekte tmd Zamdediundé. XVin
JahrJT. Jfxn. Febr. Hoft.

168. Correspondance diplomatiqne du baron de Stael-UoisteiU) am-
hMMdeur de Suetle en France, et d« SMMMear
chargé d^afTalres le baron Brinkman. nomments inédits sur la

ftevolutioQ (1783—1799), recnelUcs &ux archives royalcs de Suéde et

pnbllés areo nne introdnetlon par L. Lievtön Le Duc. Paris.

Se nedan »Recensioner> 233.

169. Gustaf III» besök i Köpenhamn 1787 och förslag till ett skan-
dinariskt förbund. Af C. T. Odkner. Utg. std. 161—194 af Sut»-
risk Tid.^kri/t W81.

IViluing till samma uppsats ntp. sid. 2W 302 ibid.

170. Folkv&pningen i Sverige 1788. Anteckningar ur Gustaf 111:8 och
G. M. Armfelts cftcrlemnade papper. Af E. Tegnér, Utg. std. 818—
24 B af Hiftoritk Tidskrift Is^i.

171. Göran Magnus Sprengtporteu. .Af K. K. lyersudt. XI. Utg. sid.

867—288 i Fimk Tid»krift 1881, elfte bandet. (Se Nr 68.)

178« TTMUie förslag till Finlands gtyrelse, af Göran Magnus^ Sprengt-
porten. Utgifae af K, K. ligertUdt. (Öfyertryok ur Åbo Lycei
Program 1880—1881.) IX + 10 sid. Pr. 60 öre.

Se nedan >Recensioner> 234.

178. Major Gustaf t. Haoswolffs dagbok jifver STeaborgs belägring.
Hnliet oritrlniila bandskriften meddelad af E. G. Palmen. I Higto-

rialliin n Arkistc I / /.

174. Om STerigcs förhållaiHlc till Byssland under konung Gustaf
IV Adolfs fÖrmyndarhlyrelse. II. Af J. Bahrendtz. Utg. sid.

507—680 af Historiskt liihliotek 1880. Jmfr ISft 81.

176. Interiörer frän Carl XIY Johana tid. Aftiyck ur Nya Dagligt
Allehanda. Sthlm. 20 sid. 12:o.

Af C* A. B. Bndast 80 ex. tryckta.

178a. MiuMn nr Sferiges nyare Historia samiad« och ut^nfna af B.
von Sehinkel, öfverste, f. d. Adjutant hos konung Carl XIV Johan.
Tolfte delen. Carl Johan och hans tid (1828—1844). Författad af

Oscar Jlin, Docent i Statskunskap vid Upsala universitet. Förra
afdeluingen. (1888—1836.) VI -f 292+ CIU sid.+ rättelser. Ups.,

Boos. Pr. 5,&o.

178 b. Samma verk. Bihang, utgifvet af 8. J. BoHhius, Docent 1 Historia
vid Upsala universitet. I. {Tryckt 1880.) Företal, IV + 894 sid.

Ups., iloos. Pr. 4,öo; II. IV -f 396 sid. Pr. 4,60.

Inneh. aktstycken till hufTadverket.

177. Berittelser ur Srenska Historien af r Cevr-i SfarhUrk. Fort-

sättning af jP. o. Båekttröm. Tjugondetredje delen U tre häften).
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Oscar I. Carl XV. (Se Nr 62.) XVUI + 769 sid. jemte råttelMr.
Sthlm, Bcijer. Pr. 1 kr. häftet.

198* SkUéiiiigar nr Finlands njare historia. Af Bobert Castrén. FAr-

ata snmlingon. haft. 1— Sid. 1 240. llfors. Kdlnnd. Pr. tills. 3,40.

Inueb. »Finska Deputatiouen 1Ö08 ltiOd>, »Laadtdageu i Borg&>,
och »liobert Henrik Rebbinder» (baljan).

179. STenskt Bio^rraflskt Lexikon. Ny följd. Åttonde bandet. Tredie
häftet. 8id. 36y 552 -f VII. (Se"Nr 6ö.) öthljn, Beijer. ?r. 2 kr.

Inneh. Reenstieroa—Bising. (Jemte Tillägg.)

Se nedan »Recensioner» 2150.

180. Biograflnen Nimikirja. Klämäkertoja Saomen cnti!9iltiv ja nykya-
joilta toimittanut Suomen historiallinen Seura. (Finskt biografiskt
Lexikon, utpifvet p'i föraustaUnnde af Finska Histori.tka Föreningen).
(Se Nr fjfi ) Haft. o. (Gndolin Indrenius.) Hfors, KdluMd. Pr. 4 f. m.

181. KaraktersliUder från STerlges seoaste liistoria. i. Georg Ad-
lersparre; 2. Karl Angnst Oreresmfiblen. Af Otto Sjögren. Utg. std.

133 -161 och 263—298 i Ny Srmsh Tidåirift /n W.

182. Lefnadsteckningar öPvor utmärkta personligheter utgifua af
stiftelsen Lars Hiertas Minne. 2. Ueorg Adlertjtarre. £a histo-

risk karaktärsbild af D:r Otto i>jo'jren, 148 sid. + portr. Sthhn,
Samson Wallin. Pr. 1,75.

188. Lars Johan Hierta. Biografi.sk studie af Harald Wienelgren. Tredje
(sista) häftet. Sid. 22Ö--348. (Se Nr 70.) Sthlin, Linnström. Pr.

1 kr.

18A> Sveriges Ridderskaps och Adel» Riksdags-Prutokoll. Sjnnde
Delen. 1660. Förr» riksdagen. 242 sid. jemte Förord och Inaeh&Us-
fftrtecknlng. 8thlm, Hteggström. Pr. B kr.

Utp. af Tauhr.

185. SvorigeH Kidderskaps och Adels Riksdags-Protokoll från och
med år 1719. Sjctte Delen, Första Häftet. 1731 års riksdags pro-
tokoll. 561 sid. Sthlm, Norstedt. Pr. 6,so.

Utg. af K. V. J/ojitan.

8e nedan »Kecen.sioner» 241.

186. Ur BTenika hofVets och arlftokratlenB llf. Skildringar hemtade
i arkiven på Sjifstaholm, Kriksberg, Sjölinlm och Brokind med flera

enskilda och oäeutliga samlingar af Arvid Ahn/elt. ill och IV. (Se
Nr 76.) 300, 268 sid. jemte Innehållsförteckningar. Bthlm, Lamm.
Pr. 4,2.". och 4 kr,

187. ittartaflor nfvr-r df*n Finland^ Riddarhus introducorado ndcin.

utgifna af Otkar Wataåtjerna. Andra delen, Femte häftet (sluihafte).

Sid. 618-818. Borgå. (8e Nr 76.)

Omfattar åttema Ton Stidht—Omhjelm. 8o nedan »Beoenrto-

ner> 242.

188. Kyrko*ordBliigar Mh FSnlag dertfll f8re 1688. Med nnderstöd
af statsmedel i trvck titi^ifn.i nf K-mtrl- Riks-Archivet conom O. «.

FeiUtten. II, 1. VIII -f 490 sid. Sthlm, Norstedt. Pr. 4,50.

Utgöra Andra Serien af »Handlingar rörande STeriges Historia».

189» Om äktheten af den Peder Svart tillskrifna biskopskrOnikan
f9r Vesterås stift. Af HUdebrand, Utg. sid. 274—283 a£ Bi-
$t4MrUk Tidskrift WSU

190. YMteråg Stiito Hertadne. Ny Följd. 1800—1880. Af P. A.
Ljun^herg, IL Dalarna. (Se Nr 77.) 218 sid. Sthlm, Allehanda.
Pr. 3 kr.

19L GUtoborgs Stiftt Herimtue wt kyrkan oeb ikolMu Bftar
mestadels otrvokta källor sammanfordt af C. H'. Sharftcdt. 8 håf»

tet. (8e Nr 78.) Sid. 391—61)8. Lund, Ohlsson. Pr. 2 kr.

199. Meddelanden fk'ån STenska Rlks-Arekiret, utgifna af il. Jf. Bs-
nallliu*. V. (Se Nr 79.) Sthlm. Norstedt. 130 sid. + Wtel OOh
Innehållsförteckning till första bandet. Pr. 1 kr.
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Inaeh. bl. a. »Begister öfyer Rådalag i konung Joban 111:8 tid>»

npprftttadt nf V. EkstrSm, revideradt af £. W. Bergman,
IWL KoDgl. Bibliotekets Handlingar. 8. lé + 171 lid. (8e Nr 8S.)

Sthlni, Centralt rvckcriet. Pr. '.\ kr.

Innch. uiniu öfverbibliotekaricus arsbonittt Ise för 1880, »Kongl.

Bibliotekets samlingar. Srerige till Frcmmande Magier 1: 1483—
1658», utgörande bibliografi öfrer skrifter röraode Sveriges förhAl*

lande till andra makter.
IM. JalireBberielito 4er QMehtoiitewlsieBsetaaft im Avftrage der Hl-

Storischen Ge^fellschaft /.u I?erlin heransgo.efbcn von Dr. Abraham,
Dt. J. HermuHH und Dr. Edm. Måyer, II Jahrgaug 167ii. (8e Nr
84.) (Tr. 1881.) X + 888 sid. Berlin, Mtttler & 8ohn. P». 16 kr.

öfversi(a:ten af den svenskn historiska litteraturen, upptagande
sid. II, 318—320 och III, 214—223, är förf. af doc. C. Annerttedt.

195. Sfeiiges Statsförfattningsrätt. Af Chriftian Naumann. Tredje
bandet, forsla lihftet. (Se Nr Sä.) Ifid v.h1. Sthlm. Norstedt. Pr. 2,25.

196. De iildsta Statsiitnkotten och beskattningsrätten pä deras ti^
Af E. V. Montan. Utg, sid. 8ö 116 af ni»tori»k Tidtkri/t ItiSt.

197. Det trenska Htatarådets orgauiwtioii 1809—1840. Akad. afb. af
Ofkaj' (iimtaf Jilom. 84 sid. Ups.. Aknd. bokh. Pr.

198. Konungens svenska och norska statsråd 1809—lö14—1881. Bio-
grafiska data. Af WUh. Stoalin. 194 4- 64 sid. Sthlm, Haeggströn.
Tr. 3 kr.

199. Öfversiirt HfTPr Artilleriets uppkomst och utTeckling i Europa.
Af Fred. Ad. 6paak. Kapten vid Kongl. ävea Artilleriregemente.
Första Delen. (Intill 1712.) Hed 2 pl. 249 sid. jemte förord, inne-
håUsfort- i-kningr och rattrlser. Sthh:i, Frit/x». Pr. 3 kr.

Behandlar hufvudgakiigeu arklivaseudet i byerige från äldsta tider.

900. AllnlB ¥ri(rtlll8toria. Af N. S. Galitsin. 2:a afdelningen. Medel-
tiden. I. Kr'in 47fi till krutets nppfinniup. 1350. Från Strt ocias'

tyska öfversättning till svenska öfverflyttad af Etcert Wolffelt. V
4- 367 sid. -f- 3 kartor. Sthlm, Milit. litt. fören. Pr. 4,50.

901. sTenska Folket I helg och söken, i krl^ edi fred, hemnia och
ute rller Ett tusen år af Svenska bildningens oeh .oedernas historia

af Avfjust Strindberg. Med illustrationer af C Larsson m. ti. För-
sta—femte häftet, sid. 1—224. Sthlm, Fritse. Pr. 1 kr. håftet.

Se nedau >Recensioner> 245.

2012. Be Kordiska Bjggnlngsbalkarne. Deras rttttsorWng i orga-
isk vlTeeUlBf. Af Aael LUJettretnd. Första hiftet. Hfors. (För
Svcripe: Norstedt.) III + 90 sid. Pr. 1,2.'^..

909. Be TestUga Anska folken i forntiden. Af G. Frotterue. Utg. sid.

425—443 i tionde bandet och sid. 3—19 i elfte bandet af i^*ft#il Tiä-
skrift iasi.

904. Tntkimus maanomistns-seikosta suomenmaassa keski-aikana.
(Undersökning om jordegauderåttsförbuUaudena i Finland under
medeltiden.) Inbjudningsskrift af }'. S. Koikinen till professor J. B.
Danielssons iimtullat inn. Hfors. 58 sid. stor ootav.

Se nedan >Uecen8ioner> 246.

SOS. K«lifl8 Slolt. Historisk-arkeologfsk beskrifhing afBMMd Sém-
fen. Förra Häftet. 45 -f XII sid. 4:o. Hfors. Pr. 1.90.

206. Uplands Uerregirdar med heskrifrande text af Carl Arvid
Klimg$por och Bermkarå 8ohleg0l. Teckningar o«li litografi af A. Jfajf.

Häft. 18-20 siat). (Se Nr 90.) Sthlm, Centraltxyokeriet, aflAng
folio. Pr. 6 kr. häftet.

907. Bidrag till SddermanlABda ildre knltarhistoria. pä appdrag af
Södermanlands fornminnesförening utgifna af H. Awnkuen, IL 116
sid. 4- 2 i»l. . Sthlm, Sambon A: Wallin. Pr. 2 kr.

208. Warnhems kloster och kyrka. Af HUder Wermer. II. 64 sid. -f
, 4 pl. 4:o. Lidkpg. Pr. 8 kr.

Förata hiftet ntkom 1878.

Digitized by^Coogle



20 BIBUOQBAFI 1881.

209. Om Moraåko^T* Äldre och njare auteckniugar atgifna af Jok. Jo-

hamBion. II. Ffinta biftet. Stblm. Utg. 112 sid. Pr. ],t5.

För.eta rlelcn utkntn 187».

810. >Die Schwedengaule> och Gustafsburg. Två svenska miDnesmir-
ken vid Rhen. Af Victor Granlund. Utg. sid. 569—571 af Hittorukt
JlihJiotek 1880.

211. Antocknincnr vid Rtndiet af andra delen af Geijer, Svenska
folkets hi>toria* Af O. A. Utg. sid. 555-56Ö af Uiftoritkt JJib-

812. Historisk Lektyr. Månadsskrift utplfvcn Erntt WalUs. Häft. 8

12 (slut.) (Be Nr 01.) Sid. 226 382 jemte InnahåUsförteckuing.
Stblm, HnfTRStröm. Pr. 60 öre h&ftet.

818. Engrlands Historia i adertondc Århundradet af wuliam Fdirard

Hartpole Leckjf. Sveusk öfrersättning af O. W. Älund. Andra de*

len. häftet 1 5. 8id. 1—448. (Se Nr 93.) Stblm, Fritte. Pr. I kr.

liäftet.

214. Rysslands historia frAn äldsta tider till år 1877. Af Alfred

Ilambaud. Öfversat tning fri\ii franskan af C. Sil/certtoljje. Haft. 4

—8, sid. 289—322 + I-XXXI. samt II, sid. 1-884. (Se Nr 84.)

Sthlni. Frit/e. Pr. 1 kr. häftet.

Se nedan >Uecen8iouer> 248.

816. Om keJsariaiMUi KatarlBA Its klrkoast. Af /. Orot, öfrers. fr.

ryskan af Th. Wettrin, Utg. sid. 571-687 af SUimriskt BibU«Uk
1880.

Recensioner.

216. Syericres Historia från äldsta tid till vhrn dapar. författad af Ofcar

Monttliu* m. 11. (Se Kr 1 och 120.) Del. 1—3. Kecena. i Historuk
Tidtkri/t I88t, sid. I-Vin, XXXVm -XLVI, af Nit* SBjw, r, oeb
Fr. \r.

217. Historiskt Bibliotek, utgifvot af Carl Sil/rentoljfe. 1880. Sjunde
delen, tredje häftet (slnt-båfte). (Se Nr 121.) Reeens. 1 Finsk Tid'
Ari/t /SS/. l':iftf' bandet, nid. 155 159 af .V. fr. Schyher^ton och i

Svbels Jliitoruche Zeitgchrift, Band 46. sid. .176 379 af Danuhon.
818. Historisk Tidskrift, utrrifren af Svm»ka ITUtorUka F9r«ningen ge-

nom E. midehrand. 1881. (Se Xr 122.) Recena. I FkUk Tidikinft
IRi^t, Klftc bandi t, sid. 15.'^— 159 af 1/. f!. Srlojhrrnfon.

219. HyeriBrcs Traktater med främmande uiugter jtmtc andra dit hö-

rande handlingar, ntgifne af O. S. Bydbtrg. Andra delen. I. (Se

Nr Recon'1. 1 Historhk Tidi^hriff J^^!. «'id. Xl.VI— LIII af Cla^f

Ännerstedt, och i Sybels llutoritche Zeitschri/t, Band 45, sid. 569—562.
FArstnimnda reoeoslon framkallade ett genmåle ni ntg., bvilket

ätfnljdo trrdin häftet af nämnda tidskrift.

220. Hansereeesse Ton 14i)l—1476. Bearbeitet von OosuHn frhr von der

Hopp. Drttter Band. (Se Nr 180.) Reoens. i Literaritöket Central-

hhitt issj, sid. 087 088 af Ä. L.

221. Haoserecesse von 1477 1580. Bearbeitet von Dietrich Schäfer.

Erster Band. (Se Nr 131.) Rocons. i LiterarUchet Ccntralbtatt iS81,

sid. 1788—1789.
222* Sveriges Medeltid. Kulturhistorisk skildring af //aw.-c J/ild^brand.

Första delen. 1, 2. (Se Nr 7\ och 133.) Recens. i Lt-ttertfedttka

ThUkrtftrn \ sid. 5fi9—57S af

228. C. HuUo. Il yi:i:r:r{o di M. Piero Ouerini e le rola/ioni della

republica Veneta colla (»vezia. (bc Nr 160.) iieceus. i MittorUk

TidtkHft tS8t, sid. CIX—CXI af Md.
284. Sverltres och Hollands diplom.itislia ffirhindolsor l(i21-1630,

belysta genom aktstycken ur sieuska riksarkivet. Af M. ti-
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BIBLIOGRAFI I USX. 21

iSchybenjion. (Se Nr 145.) Kecens. 1 FimA Tidékrift 188U BUfc« baa-
(U-t. sid. 47fi—480. af G. Froitfrnts.

2i25. Dunuiarks ydre politiske liistorie 1 tiden ftB, freden i L) bek til

freden 1 KJdbenhaTll (1629- 1660.) Af J. A. FHdericia. II. (Se

N I4S R ceni. i HiitorUk TidikHft 18^1, sid. XCVU-CXV, af a
Anni rgtedt.

226. Srenska riksrådets protokoll, med understöd af statsmedel i tryck
u»glfvet af Kongl. Riksarchlvet penoni N. A. Kullberg. I - II. iSe

Nr 37.1 Ittccns. i Huforifl- Tid«kri/t IMsi, sid. VIII XIII af C. T.

O., i Lettertteduka Tidskri/ten Itibl, sid. 427—433 af Claes AHnev
åtedt, i MittkHltHtgen d0$ Institut* fur ötterrHch. Ge$ekieht$foriehiiMg^

1881. Heft. 2, sid. 348 349 af D. Srhäfrr, i Detitgche TAteratur-

zeitung 1881, Nr 1, sid. 17—18 af C. dcMrren, i Sybels Mistorucke
Zeittehrift, Band. 46 sid. 870—371 af Banislåa» ooh i ffMUngiteke
(fthhrte Anzeigen ISsi, Stiick 1, *_', s!d. 1—7 af Schirren,

i27. Rigskansler (irey GrilTeiifeld. Va \V\,]m'j til Nordens Histnrie i

det 17:de Huadredaar. Af Otto \ aupell. I. (Se Nr 46.) iiecens. i

Eittoriåk TUskH/t 1881, tid. LXXIX-LXXXI af Ed.

8M» DIe Feldsliire Karl'8 XIL Ein qucIlcnmässiKer Beitra^ zur EriegS-
peschirhte vnd Kabinct.ipolitik Kuropa*» im XVIII .lahrhntulert, Ton
Christian ran Sarau/v. (Se Nr 61.) Keceos. i Historisk Tidskrift 1881^

id. CT—CIX af r. d. L,, i Kongl, JMgå-VHmukapt-ÄkademUnt Tid'
skrift t^st, sid. 346—862 af X. T—n oeh \ Literär. CentrtMlatt 1881,
Nr 8, sid. 217--1»4S.

22». Sreriges politiska lli^torin från Cuil XII:b död till stAtshfälf-
nin^en Af C 6^ i/^ ^ V, VI: samt

280. Berättelser nr Syenska His^torien. .Af And. Fryxell. 46:e delen.

Ueceus. I SybeU HUtorische Zeitschrift, Baud 45 sid. 373- 375 af
Danxelson.

88L Politiska skrifter af Andt-r* Chydenin». Med eu historisk inled-

ning å nyo utglfua af £. ti. Palmen. (Se Nr 63.) Becens. i Finsk
Tidskrift 1881, Tionde bandet, sid. 58 -69 af B. Castrén.

S82« Utdrag ar sekreteraren hos kejsarinnan Katarina II sedermera
verklige geheimerÅdet A. V. Chrapovitskijs dagbok 1787 1792.
öfvers. fråu rvskim af Carl Silfrerttolpe. (Se Nr '»9.) Recens. i

Historisk Tidskrift lam, sid. XIIl" XVII, af C. T. O.

Correspondanee diplomatique du baron de Stael-Holsteln, am-
bassadenr de Suéde en Frauce, et de son successeur comme
charfé d^alllalras le baron Brlnknaa. Doeoments— pnbliés . .

.

par L. Léouzon Le Dur. (Se Nr ir,8.) Reoens. i HUteriåk Tidskri/t
iHbl, sid. LXXXII XCllI af A. Hedin.

8t4. T?6UBe fUrslag till Finlanda styrelse mff Oöraa Magnus Sprengt-
porten. Utglfue af K. K. Tigrrttedt. (Se Nr 1 7J). Recens. i Fiwtk
Tidskrift Idfil. Tionde bandet, sid. 473 474 af .V. G. Srhybergson.

285. De diplomatiska fSrbindelserna mellan Ryssland och Sverige
under de fVrsta Aren af kejsar Alexander I:s regeringstid. Af
a: ä'. Xlpbin. (S<- Nr 60.) Reoens. I Ay Svensk Tidskrift 1881, sid.

60—64 af Otto Sjögren.

2M, 8Tenskt Biogrftflskt Lexikon. Ny följd. Åttonde bandet. (8e
Nr 65 och 179.) Becens. i Histerisk Tidskrift 1881, sid. LXV—LXVI,
af -rst ~.

887* Dagboksanteoknlngar f8rd« Tid dnitaf Illsa hof af frthene tiu-

staf Johan Skrensvård. I—II. Utg. af J?. V. Menian. Sthlm 1877
— 78, samt

288. Historiska Anteckningar oeh Bref från åren 1771 - 184fö af Johan
Ehrentriiril V\^. nf E. V. Montnn. Sthlm 1877. Recens. i >.l/i7-

theilungen de* Jn.^tituts fur vsterreich. (iixchir/tt^fnrfrhung^ 1881, Heft.

2, sid. 349—350, af U. Schäfer och i Sybels Jlistorische Zeitschrift,

Band. 46, sid. 876—876 af Danielsen.
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22 BIBLIOGBAR 1881.

2t9. Skildringar v det •fllralllga llfret Af Oh Jm. FåkreuB. (8e Nr
71), samt

240. Berttttelser w friherre Carl Ott« PftlnstleniM lefliad (1790—
1878). Af Carl Fredrih Palmttierna. {Se Nr 72.) Recens. 1 HUtorUk
Tidi^krift Ifi^l. MV LXIII af 11. M. H.

241. Sveriges KidderKkups och Adels RikHdags«ProtokoIl från ocli

med år 1710. Femte Delen. Utg. af B, V. Monian. (Jmfr. Nr 186.)
R( r Ti« i Sybelt MuUtriickå ZeiUohHft» Band. 46, sid. 878—373 af
Da n ii Uon.

242. Ättartanor öfver (len på Finlands riddarhus introducerade adeln,
atgifna af Oskar Wasattjrina. (Se Nr 1S7.) Hoeoii:^. i mmaik Tid'
nkri/t ;ns/. Klfr.' bandet, sid. UG~154 af A. G. Fontfll.

2åS. Meddelanden fntu Svenska Riks-Archlvety utgifna ai Ii. M, Bo*
iraUiiiK. IV. (Se Nr 71^) .samt

244. Kon^l. Bibliotekets Handlingar 2. (Se Nr 88.) Baoens. i HUto-
rUk TidtkH/t lOtit, si.l. I.XIU—LXV af Lhd.

246. STeaskm Folket I helg oeh i krig oeh fred, hemna oeh
ute eller Bit tusen år af Svenska bildningens uch sedernas historia

af Augu$t Strindbertf. Häft. 1— 5. (Se Nr 201.) Hecene. i liisiorhh

TidtkH/t tö8l, sid. XCIII XCIV af A'. HUdibrand, i ^'y Svensk Tid-
tkri/t IH&l, sid. 322—332 af S. J. Boethiut och 1 LotUriteåttka Tiå-
nhriftf» I SS!, sid. 422—427 af Otnir Montclius.

240. Tutkimus maanonilstas-selkoäta suotuenmaaäsa keski-aikana*
(Undersökning om jordcganderåttsförhållandena i Finland änder
iiUMlrltiden.) .Af Y. S. Koglönrn. (Se Nr 204.) Recent. i FimTc Tid-

»krift 1861» Tioode bandet, sid. 467—4ö9 af 2.-4, och ibid. Elfte
bandet, sid. 68—^68 af A. L.

247. Bidrag till Finlands Historia. Med understöd .af statsmedel I tryck
utgifna af Finska Statsarkivet genom Jitinhold Sauten. I, 1. (8e

Nr 128.) Rccens. I JlUtorisk TidtkHft 1S9i, sid. LXVI—LXVIII af

—r»t .

248. Kysslands Historia från äldsta tider till år 1877. Af Alfred
Ravihaud. Öfvers. från franskan af Carl Siljventolpe. (.Se Nr 94
... 214.) Recens. I HittorUk TidfkHft 1881, sid. XVII XVIII af
Khd och i FiNgk Tidskrift 188t, Tionde bandet, sid. 136-136 al Jf.

G. Schyberg$on.

I

I
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BISTOBISKT BIBLIOTEK

utgifvet af

CARL SlLFVERiiTOLPB

fullständigt i sju delar (åren 1874—1880) kostar i bokhandeln

enligt åsätt pris 67 kr. 75 Öre.

Medlem af tSotnska Historiska Föreningen» lemnat emellertid

tillMle att {brvftrfra sig detta verk

f6T ett pris af 80 kronor,

för hvilkct uudainål nedanstående bcställningssedel, behörigcn

ifyld, bör insändas till Sve7iska Historiska FöreniiKjens Sekreterare,

adress: Riksarkivet, Stock/iobn. Ar reqvirenten boende i landsorten

torde för beqvumli^^hetens skull liqvidcn fa uttagas medelst >efter-

kraf», å poaten eller å jernuäg. Fraktkostnaden bestrides af reqvi-

renten.

Särskilda delur af verket kunna jem väl erhållas efter reqvisition

i den ordning, ofvan angitVcs. Priset är i så fall det hvarje de

äsatta med 33Vs % rabatt derå.

Undertecknad, medlem af Ss&nalM J^torUha tVrenit^eit, f&r Urmed leqTinira

mSTOBISKT BIBLIOTEK

ntgffret af

CAKL SILKVEKSTOLPE

åren 1874—1880, foUstindigt i iga delar med register,

for ett pils af dO kr.

t

iW»«M»-„ „

Aérea fte ftoafadelse å jemTig:

» » • å posten:
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Förteoioiiog

Bfenaka Histoiiska PöreningenB medlemmar i Norge ooh Danmark.

(Den 25 Nov. 1881.)

Norfire.

Aall, D. M., Skibsreiler. Kri.stiania.

Aas, F. N.. K. Pnldmä^rtig. D:o.

Aos, Sko!t'ins|i''ktMr. Fredriksstad.

Anderaen, S. C, Genei-alkonsal.

Kristiania.

Amesen, K. A., resid. Kapdlan.
V. Thoteii.

Anbert, L. M., Pruteättur. Kriatiania.

Baaahuus, J., (irnss.-ivr. D:o.

Bång, A. C, D:r. tht-ul. Gaustad A»yl.
Benolzen» Skolebestvier. Bergen.
Bergens Kathcdraiskole.

> Museum.
> offentl. bibliotek.

Bergh, J., HöjesteretaadTokat. Trund-

Birob-Seiobenwald, C, Sureiiäkri-

ver. Kriatiaiiia.

Birkeland, M., Rigsarkivar. Kri-
»tiunia.

Blom, A., ('and. Mag. Skien.

Boeck, T., K. Fuldm&gtig. Kriatiaiiia.

Brandt, F., Professor. D:o.

Bugge, S., Professur. D:o.

OolUa,J.yPoateipeditör. Hannnerfeat.

Daae, L., Professor. Kristiania.

Dmo, L., Horenskrivcr. Örskog.
Dahl, L. M., Oberstlieatenaut. Kri-

stiauia.

Dcichmanske bibliotek D:o.
Delgobe, GOi., Direktör, ödegården.

Brevik.

DfOlsniB, A. O., UniT.-bibliotekar.

KriatiaaU.

EngeiaokiOn, £. A., Sorenskriver.
N. Anrdal.

ForstrOm» O., ätadent. Mosium.
Fredrlkabalds offemtL bibuotek.
FrttnMT, J., Pront Kriatiania.

Ooldbergt G. M., Professor. D:o.

Hanaen, J., S<»giii |tre8t. Kritjtiania.

Hanson, O., Cnnd. |)hil. I):o.

Hartmann, H., Distr.-Iiige. Vadsö.

Heftye, T. J., Kousul. Krist iauia.

Heyerdabl, Sogncpreat D:o.

Hoff-Roaenorcme, Stamhnabeaidder.
Bergen.

Horn, H., Ex p. -sekretär. Kristiania.

Horn, J. O., Tnlilkassenr. Möss.
Hultfeldt, H. J., Ark.-faldmägtig.

Kristiania.

lyenen, J., Kontorist Stordön.

Jaell, H. A., lusjx ktör. Kristiania.

Kallevig, H., Konsul. An inlal.

Knobelaaoh, O., Boghandler. Kri-

stiania,

Landh, O. O., Ark.-faldmägtig. D:o.
Löwig, C, Lensmand. Fitje.

•

Martinson, Q,, Bmgaejer. Hoen,
lluugsnnd.

Meyer, P., Grosserer. Kristiaaia.

Moigenstlenie» B., Caad. Jons. D:o.

Nieloen, Y., Univ.-Stipendiat. D:o.
Nllmn, K., OyerUrer. LiUebammer.

Pedersen, 8., Kiokker. Drammen.
PlfttOQ, P., Oroaserer. Kriatiania.

Rasoh, J., K. Fuldiiiagtig. D:o.

RIollter, J. O., Maior. D:o.
Rigsarklvets bibliotek. D:o.
Bygb, O., Professor. D:o.

Sohirmer, H. M., Arkitekt D:o.
Sohjött, H., Adjnnkt. D:o.

Selsk. den gode Henaigt Bergen.
Sktens offentl. skolo.
Storm, G., Professor. Kriatiania.

Stadent.-8amfifl bibL D:o.



Thanlow, F., Lapo. Rinpprige
Thomle, E. A., Ark.-assisteni. Kri-
tiania.

Thrap, D., Sojituqm-sl . Kristiania.
Tisohendor^ Q.L., Caud.-theol. D:o.

Unger, C. R., ProtVssor. D:o.
Univ.-biblioteket. D:o.

Wamutb, G., HiuiUuuidler. D:o.

' Wettergreen, Fn pen. KapéUeo.
1 Bamble.
Yidenskab. Setokab. Trondhjem.

I
Winge, A., Konsul. Kristiania.

I Wlnther, T., Atljunkt. Skion.
I Vogt, L. J., Tuldinspektör. Fre-

I

drikahald.

I

Överland, O. A., Stud. phU. Kri-

I stiaoia.

= 78.

Adéler, O. S. T., Baron. Köpenluuiui.
Athenaonm, Laeseselskab. D:o.
Avmont, A., i^tadeut. D:o.

Danmark.

Lund, T., D:r phil. Köpenli amn.

MoUerap, W.,D:rphil. Köpeabamn.

Bache, N., Cand. jar. D:o.
Barfod, F., D:(>.

^Uih, A., Fuhlmagtig. D:o.
Bestbom, R., ( and. pbilol. D:o.
Brioka, C. F., l'.ihl. -assistent. D:o.
Bruun, F. C, Legatiousråd. J):o.

Cbrlstensem^OMKainmenrM. Httra-
holm.

ExflteTy lK., D:r pliil. KApenhamn.

Nyegaard, O. S., Paator emeritat.
Kö})tinhanin.

I Nyk;jobing Kathedralskole.

Petersen, B., Kapttin. Kii)>«nhanin.

Peterson, T. Overformyuder.
KApenhaam.

Regenbarg, T. A. J.,SUfk8amtauuid.
Skauderborg.

Sohiem, F., Professor. Köp^Mihamn.
jWdenoia,J.A.,mbl.-as8istent. D:o. i

Seoher, v. A., Ark.-assiatent. D:o.
WXfåB, o. o. J., Cand. phil. D:o.

|
Steematrnp, J. O. H. R., Cand. jar.

,
K «ipen 11anm

Herlnf^olms akole.
j
Stemann, G., HoQägermesterinde.

Holm, B., Professor. D:o.

Jorgensen, A. D., Arkivfuldmligtig.
Köpenhann.

Jörgeoflen, 8., Lårer. Kiatmp, Faa-
borg.

Kaudtasoil, N. H., Grosserer. Köpen-
hamn.

Kramp, F., Ark.-aasisteut. Köpen-
hamn.

Kricgor, A. F., Hdjesterstsassessor.
Köpeahanm.

Lund, H. O. A., Cand. nag. KApen-
hamn.

Helsingör.

Stepheui, O., Proftosor. Köpen-
hamn.

Ström, T., Uverlärer. Jager8]>ri8,

Frederikasand.

Tbiele, J. R.. (Jaad. jar. Kupeuhanm.
Tbiset» A., Araistent. D:o.

Thilge, 8. B. Professor. D:o.

Weeke, O., Bibl.-aa8i8t«nt. D:o.

Wels, A., MölhcjiT. Aarhus.

Vlboigs Katliedralakole.

s: 40.
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N:r t. 1881.

ANNONSBILAGA
TILL

HISTORISK TIDSKRIFT.

P& P. A. Norstedt & Sönbbs förlä

Ryska Mstoriska skrifter i Svensk öfversättuing.

1. De diplomatiska förbindelsenia mellan Ryssland och Sve-

rige 1801 - 1809. Af A'. A'. /Miu. OtVersättning af

H. Hjärtie. Pris l,:,o.

2. Utdrajj ur sekr»'t('rar('n hos kejsarinnan Katarina II, seder-

mera verkl. L'''heinu'ra(iet .1. T. ( 'hrajjovit.^ktja dagbuk 1787

1792. Ofversättning frän ryskan af Carl Silfveratolpe,

Pris 1,75.

Sveriges Medeltid, kulturhistorisk skildring af /A/;/.s Hilde-

brand, Tva häften med tillsammans 129 illustrationer ut-

komna. Pris för h&tte 2,ou.

Skandinavlen nnder unionstiden. Ett bidrag till den hi-

storiska geografien af C. G* Siyffe. Andra öfversedda och

tillökta uppl. PrU 5,90*

Konung Erik ZIV:b sista lefiiadsår. Historisk afhaadliog

af A, AhlqvitL Pris 3,25*

Skildringar ur det ofRmtliga lif^et. af OL Im, Fåhraw,
Pris 4,so.

Berättelser om Oarl Otto Palmstlemas lefiiad (1790

—1878). Af C, K PalfMtiema. Pris 3,35.

Fredrik Axel von Forsens historiska skrifter. Utgifoa

af R M. KlinehowsMfm. 8 delar. Pris 22,50.

Dagboksanteckningar förda vid Gustaf 111:8 hof af G.

J. Ehrensvärd. Utgifna af Dr E. V. Montan. Del I,

[•ris ."), ,0. Del II

Historiska anteckningar och bref från aren 1771 1805
af Johan von jSngeström. Utgifna af Dr E. V. Mon-
tan. Pris 4,30.

Konung Gustaf II Adolfs skrifter Utgifna af t . G. 6ii//e.

Neds. pris 3,50

Sohriftstticke von Gustav Adolph, zumeist an evangelische

Fiirsten Deutschlands, gesammelt und herausgegeben von

6r. Droyien, Pris 4,75*

Digitized by Google



På P. A. N0R8TBDT & SöNBRS förlag:

Svenskt Diplomatarimn. t^tg. af Riks-nrchivet genom E,

Hildebrand, Bd. 6: häfu 1 (bandi, för 1348—60). Pris 7,00*

Svenskt Dlplomatarliixii frän och med kr 1401. Utg. af

Rikfl-archivet genom C, SU/verstalpe, Del. I: hftft 1—3
(handl. för 1401—7). Pris 20,50. Del. II: bftft. 1 (handl.

för 1408—9). Pris 5,oo.

Handlingar rörande Sveriges historia. Utg. af Riks-

archivet.

Fiirsta sorioii: K. Gustaf I:s registratur. Del. 1—8. Pris 37,75.

Andra serien : 1. Lagfrtrslac i Carl IX:s tid. Pris j,oo.

2. Kyrkoordningar och förslag dertiit före

1686. Afd. T. Pris .5,oo.

Tredje serien: Svenska Riksrådets protokoll. 1. 1621—1029.

Pris 4,:,o.

Historiska liandlingar, till trycket befordrade genom Sam-

fandet för utgifVaode af handskrifter rörande Skandinaviens

historia. 5 delar. Pris 19^»

Sveriges Bldderskaps ooh Adels Riksdagsprotokcfll

från och med 1719 (utg. af E. V. MarUan). Pris: Del. 1.

1719—20 (2 hÄft.) <i,75; del. 2, 1723:1. (2 häft.) 6,50; deL

.3. 1723: II. 4,,io; del. 4. 1726—27: I. (2 häft.) 6,50 ; del. 5.

172H_27: 11. 6,00.

Sverges traktater ihimI tVännuandt' magier, jenite andra dit

h<")rande handlingar, utg. af O. S. Rydberg. Pris: Del. 1

(822—1335) 25,00fdel. 2. I. (1336—1361) 12,00.

Sveriges inre historia firån Gustaf den förste med sär-

skildt afseende på förvaltning och ekonomi, af Hans Fori-

9ftU, 2 delar. Pris 6,00.

X7r Gtöteborgs häfder. Om de styrande och de styrde,

1621—1748. Af Sigfrid Wieselpren. Pri» 8,25.

Sveriges inre historia under drottning Christinas för-

myndare. Af c. 7\ (hlliner. Pris 3,50.

Svenska Riks-archivets Pergamentsbref fran o*h nifd

ar 13.51, förtecknade mod anfrifvand(> nf innehållet (af .V

.1. KnUberij. Pris: del. 1. (1351—1382) 4,so; del. 2.

(1.383—1400) .3,50.
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Pä C. E. Fbitze'8 k. Hofbokhandels förlag:

RYSSLANDS HISTORIA
FRÅN ÄLDSTA TIDER TILL ÅR 1877

af AlfM BmlNMli. Ofven. från fransluui af Carl Sil/v0ritolpe,

Anmälan.
Det arbete, som nu lemnas i alhunnhetea!* händer, tordu i)Iifvii välkommet

för hvarje vän af hUtorisk läaning. Det är en kund sak, att vår litteratur irke

äffer nigon rysk historia, som motsvarar vår tids fordringar, och ehnru de ryske

historieskrifvariie pi» srnare tider framljragt »ärdele-* förtjenstfulla arl)cf> n, hafva

deMa hittills varit otillgiogliga för svenske läsare. De utgöras ock till den

hafnid«aklif(««te dden af monofmliar o«h 6rli{)iida allniida ieke nigon MiniDaiio

hang.itide ry»k historia, «oiii kunnat lämpa sii; till öfversiittning pS andra »prilk.

Frofe»8orn i Nancy Al/red Rambaud, som ej^nat mdugttriga stadier åt Rjrsslands

kiatoria oeh litteratör, ntftaf Ir 1877 fönta applagan af lin »Hiatdre de la

Raaiie». Den hälsade» med enbiilligt bifall af den utländsk» pressen och vm u

äfven inom Ryssland ett högt anseende, belönades af Kranska Akademien, utkom
redan följande ar i ny upplaga och öfversattcs genast pl finska. Dess atronr-

Itande egenskaper liro en kritisk behandling nf de talrika källorna, ett sakrikt

«»ch timU-rhalliindi' frniiistallningssutt samt en för fn-mmande läsare väl beriiknnd

utförlighet. Man har om detta arbete sagt att det, såsom Peter den store cn

ftång uttryckte sig. »öpimat ett fönster åt Rjaaland tilN, hvOket tirakildt torde

fil sill tilliiinpiiiiii.' \m df-ii svenska allmänheten, som läng»' varit i saknad af rtt

dylikt arbete. 1 di u svenska upplagan har öfversättareu sökt införa ett normalt

»tafningasatt af de ry&ka namnen, lämpadt efter de btda tprlkene lagar.

Rystlnnth Historia utgifves i 8 häften, fördelade pTi Ivciiiit' haiul af till-

sammans mellan 40 och 50 ark och åtföljda af kartor, samt bltfver afslutad före

nästkommande sommar. Priset är 1 krona häftet.

Subskription mottages fortfarande.

Macaulay, Englands historia.

6 Tol. Hift. 25; inbnnden i elothband med akinnrygg..^ 33: —

.

Fortmann, Verldshistoriskt Galleri.

1. il, bandna i elothband 7: —

.

Blir follatändigt i 4 vol.
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. Få C. £. Fuitzb'8 k. Hofbokhandels förlag:

Fortoittning A Mucaalay, Englandg historlat

ENGLANDS HISTORIA
i adertonde århundradet

af W. U. Leckj. öfverafttUung af O, W, Alund»

Anmftlan.
SngUnd» historia har fnnför de fletU aodra landa dat k&naateeknande

(Irasfet, :itt hon bildar ett jiitnnt fortlöpande helt, der »tvecklinsfcn utan rifbrott

fortakhder. Deaoa utveckling har dock ej alltid varit lika ha«tig. Tider ha
Ainiiiti, dt hon knapt varit mirkbar, ja, akenl»art gttt tfln»aks; andra iter dt
hon varit synueriigt snabb och kraftig. Till da aennrc uöru, atom virt eget ar-

hundrade, sintet af det sjuttonde och hela det adertonde. Det är under denna
tid som Englands gamla fria samhällsinrättningar antogo sin nn varande form,

aom det parlamentariska atyrcbesattet utbildadco, nom de$8 iudostri fick sin

ofantliga upiiblrtin^trhiir, nnu\ desH kolonialvälde från ett ringa frö växte npp till

ett träd, aom nu »irarker sina irrenar öfver hela jorden.

Maraulay har gjort oss förtrogna med det andra af dessa tid«kifleu: hana
skildring af den ciit^elHkn revolutionen ar grundläggande för ett fruktbart studiutn

af Englands nyare ucb nyaste historia. Han för oss dock endast tiil tröskeln af

det adertonde trhnndradet. Här akall nn Leeky Sfvertaga hana virf oeh blifva

vSr vägvisare, hvml Eii'.rland vidkommer, ^'i iiom ilctta m;irkvnr(1i.:a sekel. I de

två utkomna delarna af sin Adertonde århundradeu historia skildrar han sitt

landa inre oeh yttre oden till 1760. Det ir märkliga handelacr oeh peraonlig-

beter som här träda o»» till mötes. Spanska successionakriget och Marlborough,
föreningen med Skutlaud, uppresningarna till förniÅn för stuartarne, grundandet

af det indiska väldet, Clive, Walpole och den iildre Titt uro några af de mest
framstående partierna och figurerna i denna «kii>iriiii:.

Utförliiiast ooh med nvnbar förkärlek terkiiar han dock de inre förhSIInn-

deua. 1 detta afseende framhålla vi endast huus redogörelse för de olika sam-
hillaklaaaemaa oeh aärakfldt den eagelaka ariatokratieua egendomliga art, den
bi-tydntule rol kyrkan spelat i <le politiska striderna samt den religiösa »rcvival»

i uidteu af århundradet. Af synnerligt intresse för ögonblicket är hans skildring

af Irlanda jordfBrhtllanden oeh det imndaka folketa sorgliga dden, hir aamman-
»tiilda till en gripande bild. Som .lin store föregångare har Lecky ej häller för-

smått att göra oai bekanta med sedernas förändringar och dessa smådrag, som
ej sällan mer än de kallade stora händelserna inviga oss i fSrflotna tiders

verkliga lif. Den tredje delen, omfattande tory^tyrelserna från 1760, det ameri-

kanska frihet.Hkrigeta aamt den yngre Pitta, Fox' och Borkea dagar, lärer anart
vara att vänta.

Det ir detta arbete af en fSrfattare, hvilken redan förut på hiatorieakrif>

niiik'i-ii-< omrfidc skaCfat aig ett berönidt namn som vi nu i svensk öfversätlning

akola framlägga för den Tåaande allmänheten i vårt land aåsom en fortsättning

af Maeanlaja Englanda hiatoria.

Arbetet ntgifvea i häften om 6 ark hvanuinaa mtnad. Pria pr hifla 1 kr.

Hedin, Franska revolutionens qvinnor.

Bd i praktband 7: 50.
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N:r 2. 1881.

ANNONSBILAGA
TILL

HISTORISK TIDSKRIFT.

UTDRAG

UB

P. A. NORSTEDT & SÖNERS

FÖBLAGSKATALO&.

AfH. 7. Historisk» •tsnskapsr, Afd. 8. Qeograll ooh Statistik

och Afd. O. Ststsvetsnskapsr.

Med tillagg npjttagande de till dessa afdelning.ir luinfuili^M arbeten, som

tillkommit efter hörjan af katalogens tryokninti: (i Maj 1880)

till och med April måii.ad 1881.
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Medlem af Svemka l/iatoiiska Föreningim

kon erhålla bvarje arbete, pom i denna katalog upptagit?,

till det (icii utsatta pris med 15% rabatt, om rekvisition

ingår till Foreiringeut Sekreterare, adress Bikearkivei, Stock*

holm. Li(jvi(len nttn<:cs medelst c ftei'h'af hos reqvirenten. som
»jcir får vidkännas fraktkosinaden. Vid reqvisitionen bör
uppgilvQs tydiiir adress och om iörsundcUeD önskas med
jernväy eller allmänna j>usten.

1.

Historiska vetenskaper.

Ä. Allm&B ooh fMaunaade Iftnders liiatoria.

t Asobling, "Nils Fr., Försök till grekiska revolutionens historin,

enlif^ nntcckiiiiigar irjorde
i>ä Htälit-t. IH'24. 4 opag. +

VIII 4- '20.*, + 1 upag. s. H-AK Mefl .') porträtter. ^ 3,00.

Franska konunga-grafvarnes förstöring, i abbotstiftet öt. De*

nys, år 1793; af en då närvarande, ^fvers. 1828. 16 s.

8:o. 0,25.

f Chiiiott P. O., Europeiska civilisAtiouens allmånna historia, i£rån

romerska kejsardömets fall till franska revolutionen. Ofver».

nf .1. FAmarck. 1851. 551 s. 12:o. h. 2.::,. b. 3,00. •

Eamilton, Honning, Kriget i Tvsklnnd ar 1800. l'.rtraktridt

med afseende pu dess orsaker, utgäng och följder. 1861*.

103 + 1 opag. H. 8:o. 1,25.

Det ir någonting ganska 6iiI1fpi>rdt att på den inhemska bil-
marknaden träffa ett arbete sadaiit som grefvc- Ucnning Hamiltons om
"Kriget i Tyskland är lHt]r.." Allaredan dett:i j-kril. öfripi oinstiin-

digheter ob^*raknade, må«te vid det«amma fäbta en uppmärksamhet,
•om det ock af inre gmnder beftnncn vara ril vårdt,

(Aftombladet 1809, lur 7IJ— Nägra betraktelser i anl' diiing nf kriget mellan Frankrike och
Tyskland år 1870. Tal vid nedläggandet af styrewnansl^-

fattningen i Kongl. Krigsvetenskapsakadetnien d. 12 Nov.

1870. 1870. 20 H. 8:o. 0,4 o.— ' Fraukrike och Tyskland åren 1806— 1874. Anteckuiugar.

1877. 2 opag. + IV -r 345 + 1 opag. s. 8:o. 4,50.

Detta arbete, eom räckt m3'cken uppmärkMnhet så t&I i hem-
landet som i v;'ir t ;.,M-annl.tnder. livarom talrik.i beriimmandc anmälnin-
gar i BTonska odi d.'in.Hka tidnintr.ir biira vittne, skildrar uti en sär-

deles klar, redig (>ch formfulländad fraro»tullning de diplomatiska
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liMiaBdliti^r, som förepingo det filte »tora krigets ud rott, aarnt

de nnderhandllngar mellan de krigförande och den Bkriftvexling mel-

lan Enropas öfriga storonagter, aom af detsamma föranleddes.

Hazelius, J. A., Kriget emellan TyRklnml ocli Frankrike, dess

orsaker ocli närmaste följder. 2:a iippl. med nugra tillägg.

1870. 65 8. 8:0. 0,ftO.

l.-m v^L 1870.

HsTttcinthe, Péro, Frankrike ocl> Tysklnnd. FSredrag hållet i

LondoD d. 20 Dec. 1870. 1871. 22 s. 8:0. 0,50.

Kleen, Viotor» Kommanen. Insurreklionen i Ptris 1871. 1876.

6 opag. + 274 8. med tn fSrgtryckt karta. 8:0. 3,5 0.

"Kommnnen" är ntan tvifvol e:i af de egendomligaste företeel-

•araa i tAt tids biatoria. Dess ödeu, akildrade efter offentliga hand-
lingar oeh eg«a åskidning, framatiaiaa kXr p& ett liAigt ook mider-
>u\llandc sätt. Arbetet, hvars intrcBse ukas af ett antal lefnadaskil»

dringar öfver kommunena märkligare per&onligheter och af ett bihang,

iim«klllaiida åtakilUga aktstjckm vttttdade §& tIQ af iBrorrokUoaen»
ledare som af dess bekämpare^ Sr eftar fttrfea dSd utgifvat af dannes
broder Majoren G. Klten.

Ipiamothe-Langon, E. L. de,] Cnrl X:8 fall eller franskft revo-

lutionen år I80O. Af bnron de L... L . . . Ufvere. af G.

Sirederus. 1830. IV + 250 + 1 opag. b. 8:0. 2,00.

Irf)0]ibom, J. F., Oamla liistorien i aaminandrag. Efter Ifeerens

handbok. 1838. 109 b. 12:o. 0,6 5, ncds. 0.2 5.

JKignet, M., Maria Stnarts historia. Öfvcra. Del. 1—2. 1864,

65. VIII + 272; VI + 228 b. 8:0. h. Sj.^i, b 5, 00.

Maria Stuarta historia af Mignet^ den berömde författaren till

Träaska reTolntionens kistoria,** Sr ett arbete, som i dnbbelt afse-

ende, väl pil grund af det lysande författarenamnet som det mäg-
tigt tilldragande ämnet, är egnadt att tillvinna sig uppmärksamhet af

b varje vän af historisk läsning.

Pallin, J. H., Lärobok i allrnäima historien för alhnänna lärover-

kens mellanklasser. 6:e uppl. 1879. 5 opag. + 18G s.

8:0. h. I,:i0, b. 2,00.
ha Mppl. 1874, 2:a 1875, 3 e 1871', 4:e 1877, 5:f /i7ö.

Denna lärobok har pil ett viirdipt siitt fylt den svåra uppgiften

att meddela cn för skolans båda mellankla^iser lagom stor historisk

kora. Den rediga, praktiskt ordnade appställningen, det efter lärjan*

gens ståndpunkt och fattningsgiifx a viil afpassadc spruket och en
framstiillning, som är kort, utan att dock vara torr och skelettartad,

har, enligt hvad sammaastKauuiida vittinebSrd från flera hill gffva

id handeai gjort boken kir för både lämrc och innUncrar.

(Pettnfffu/ifl: Tulnkrijt /s7.i, Ji. 357.)

» Lärobok i medeltiilons historia fur cli inontarläi (»verken. 2:a

iippl. 1874. 4 opag, + 111 + 1 opag. s. 8:0. h. 1,2:1, b. 1,7.'>.

l;a uppl. i$72,

' Detta arbete, som blifrit ntarbetadt enligt de af den historiska

lärobokskommisslonen nppsUilda gränder, har vnnnit stort förtroendo
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lid elettentanmdeTTifiiiBgeii ooh Ifren Uifvit i prema tirdflflat fSr»
ddakti^ bedömdt. TTenne granskare i Pedagogitk tid$kri/\ öfrcr-

enutamma i att furorda det på grnnd af doM iiuiflliåUnikhtt, tillför»

litHghet och behagliga framställning^.Hätt.

Fallin, J. H., Lärobok i medeltidens historia för elemeDtarlärover-

ken. Förkortad uppl. 1875. 1 opag. + 103 4- 1 opag.

8. 8:o. h. 1,85, b. 1,7S.

OUdjud* Ibr itk d«tto I titt tlag TerkUKeii kla«UI» ttbeto-

fPallins Ifirobok i medeltidens historia] nu framträder i nigot kortare

sammandrag, >4 att meddelandet af dew i alla fall rikhaltiga innehåll

id iiiiderTiniagf& kin lämpligan medMimaa.
(P^ingqguk m$bi^ 1875, «. 958^

Lirobok i nya. tidens biitoriA f9r étomentåiliroTeikeM h5gr»
UatMT. 1878. S opag. + 260 s. 8:o. b. 2,00, b. 2,50.

Onekligen blir denna lärobok en yttfrst värdefull tilir.kning i rar
historiska läroboksUteratur. (Fedag, TieUkr. Jd78, s. 23JJ

Lärobok i nya tidens historia för allmänna läroverkens högre

klasser. Förkortad uppL 1879. 1 opag. + 198 r. 8: o.

h. 2,00, b. 2,50.

Pi&tz, v., UTifvuddrngen af gamla tidens geoirrafi oth liistoria.

4:e svenska uppl. Ofvcrs. och till en del beaibt^tiiiiig efter

14:e förbättrade uppl. Med eu tidstafia. 1874. 160 a.

8:o. b. 1,50.

Otntnrerad* uppl, 1847f 1854, 1858f f.*a uppl. 1804, S:9 1890.

—~- Hufvuddragen af medeltidens geografi ocb bistoria. öfven.
ocb bearbetning. Med en tidetafla. 1872. 1 opag. + 115
8. 8:o. b. I,t5»

fIfrtgUudé ajipl. 1848 (C. A. Bugge), 1852, 1857 a. 1868,— Hiifmddragen af nyare tidens geografi oob bistoria. 6:o

srenska nppL Hed en tidstafla. 1878. 1 opag. + 185.+
3 opag. 8. 8:o. 1,50.

IM ^pL 1850» ftd 1855, 3:é 1860, 4m 1869, 5» 187S,

SolllMWlgaka krlg«t, 1848—1840. Med språk-karta 6fver Schles-

wig. Öfvers. 1850. 8 + 405 s. 12:o. 2,00, neds. 1,00.

SobOtte, G. V., Lärobok i gamla tidens luBtoria för elementar-

liroverkens högre klasser. 1877. 11 + 144 s. 8:o. h. l,5o,

kavt. 1,80, b. 2,2T>.

förf. har i uppställning och anordning på det närmaste anslatit

sig till Palliiii IXrebok i alhniaBa hittoritn, ja på ett oeh annat itni*
begagnat gamma uttrrck, "p,\ det atfe IXljangen sA mycket lättare inä

finna sig hemmastadd i den nja liiroboken*'. Härigenom ökaa bokens
pedagogiaka a&TX&dbarhet; fraviatKIIttingtaltttet röjer ock en fSrfaftarc,

Rom är Tan att sjelf undervisa i hiatoria. — — — Boken Sr I det
hela förtriifflig och itfverträffar tvifvelsutan de iiroböcker i gsml»
historien, hvUka hos oss hittills utkommit. *

CMiy. TiiakF. 1077, a. ¥f7

J
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9iögt9mt OttOb Hittorisk liwbok i3r skoltn ooh bemmet. 8:0.

Del. 1. Gamla tiden och medeltiden. Med 29 träsnitt. 2:a

omarbetedo uppl 1877. 2 opag. + 404 s. h. S,ftO| kart.

4,00.

J.a uppl. 1875.

Del. 2. Nyare tiden. 2:a omarbetade uppl. Med 24 träsnitt.

1878. 1 opag. + 327 8. h. 3,00, kart 8,ft0.

Om första uppl. yttrades i PeJag. Ttdslr. (1876, a. 39):

Anmälaren tror, att det föreliggande arbetet är godt och uppfyller

alla rimliga anspr&k, hrilket Xr så mycket berömligarc, som boken lir

det första inhemska arbete af detta slag. — — — Det är icke någon
litoa eller lätt upppift, förf. förelajrt nig, men han har i det stora

hela lust den, och lust deu vsil. iS tibkildt torde ingen kunna neka,

att boken är i allmänhet både lättläst och underhållande, hvUkefe Ja
nr en hnfvudsak. Flera skildringar äro högst intrespanta ; anm. vill

bland flera framhålla teckningarna af romerska republikens sista tider

och xofonnntionitidehTarfvet såBom ynnerligen andående.

I den Jhuia Pedag. tidskri/Un yttras om samma arbete bland

annat följande: Virt slutomdöme blir alltså, att arbetet bland i Sverij^e

stkomna historiska läseböcker säkert är det lumpltgasie för vår skol-

ungdom, laait att det i allmänhet är det bästa för dem bland Tåra
kololoTor, mm ieke äro flnaka q^råket fullt mägtiga.

StMlF» Vm V; Pariser-kotnmunen skildrad al ett ögonvittne, jcmte

Digra tilUinpande aUmftnna betraktelier. 1871. 86 s. 8:0.

1,00, nods. 0,50.

Sa akildring af en så frainatåtade yrkesman och skriftställare

8fvar Utndelaer, bvUka ban ajéU baft oaMdenuat vader ögonen, och
hvilka det Ug taumi bana officlela uppdrag att följa med den nog-
grannaate nppmXrinambot, Ir egnad att vinna en stor krets af läsare.

(Samtiden 1871, t. 695.)

Westin, P., Lärobok i alliniinua historien i tvenne kurser; efter

samma plan som deu af G. £. Schelin utgifna Lärobok i

aTenaka biatorien jemte en kort beakrifniog Sfver liget af de

I lirobokea omnimnda orter. 1861. 77 a. Ut. 8:0. 0,»o,

neds. 0,20.

^frenlgt, Kort, af aUmSnoa biatorien. 2:a nppl. 1861. 22 s. 8:0.

0,sa, neda. 0,1 o.

!;« Mfpl. 1833.

6. Svensk historia.

åSÉéHOBt AXT. Ang., Svenaka folketa sago-häfder, dier fSdemea-
landeta biatoria, aådan den lefvat ocb till en del ånnn lef^er

i sägner, folksånger ocb andra minneamirken. Till Ifianing

för folket. 8:0.

DeL 6—8 (DeL 8 i 2 li&ft). Wasa-aagan. Från år 1628
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till år 1654. 2ut uppl. 1662--68. XVI + 27S; 818}
170; 396 s. 9,S5.
l:a uppl. 1851-57.

Del. 9 (i 2 liäft.). Karla-sngnn, l:a linmlot. Frän år 1G54
till år 1660. 1 häft. ny uppl. 1875, 1860. XU + 160;
216 8. 3,50.
t:a uppl. a/ D, 9:1 t8S9.

AUa delan» 6—9 tillaammans erhAllaa för nedaatt ptia af 8-

kronor.

Del. J-5, 10 0. 11 Z. ffeeggttrömM fiviag.

AhlqviBt, AlfVed Gustaf, Konung Erik XIV:s sistn lefnadpiU

(1ÖG8— 1577). Historifik afbandling. 1878. 193 s. ined 3

pl. o 1 musikMlnjra 3, '.»5.

För alla de vauut^r af vår hiäloria, som icke kuuua bafva.tillgäng

till de olika flkrifter, som i denna fråga [om Erik XIT:* dödsaätt]
H.-tt (Liircn, nia-tc det vara glädjande, att L»^ktor Ahkp i---t funnit skal

att utgifva hur ifrågavarande arbete, hrari bau i ett sammanhang
meddelar resnltaten af tfna forskningar i frågan och af den strid, tom
derom blifvit förd, p/i samnia gång han i flere andra fall — sUrskildi

rörande de hittills föga kända tilldragelserna närmast före och offer

Eriks tillfängatagando — Icmnar nya bidrag till kännedomen om dcu
olycklige Yasa-konnngens historia.

(Nvrd, Hdäw. utg. a/ Ltttentedttka /örtn. iS79, «. 479^

Anmärkningar och rättelser vid den af 6. Montgoinery utgifnn

Historia öfvrr kriget emellan Sverige och Ryssland åren 1808
och 180;\ af en /. d. vnsk officer. 1843. 48 s. 8:o. 0,r,o.

Beskow, B. von, Gnstavc III jngé comnic roi ct coinine honinic.

Traduit du Suédois [par L. TénhiQ. Torne 1. 1868. V +
404 -(- 1 opag. 8. 8:o. 4,00 (6 fr.), neda. 2,50.

Karl den tolfte. En minneabild. Afd. 1—2. 1 afd. 2:a

uppl. 1868, 69. 292 + 2 opag.; 2 opag. + 269 a. 8:o.

4,00.
I n n),pl af D. I I8ti*t.

Bibliotek, Ili.storiskt, utgifvtt af Carl Sil/verstolpe. 8:o.

Del. 1. 1875. 4 opag. + 333 4- 1 opag. 8. 5,<'o.

8U/t$rtl€>lp9f C, Klottret 1 Vadatena — ife$$mtu», J.^ Ba loattgh

och trowärdig chrönika om Stocholm. — (7rnn!und, _V., Kon. Johrin

Ill:s bygnads- och befästningaföretag. — LUie, .V., Öfversigt af den
polska litteratnxan med tSrskildt afseende på den srensk» hiatorieii.

Del. 2. 1876. 3 opag. + 486 + LIV 1 opag. a. 7,40.
Silfvtntolpe^ C, Förhandlingarna rJ.r. K.itarina Ulfsdotters kimo-

nisation. — Granlund, V.. Kon. Johan 111:8 bygnads- och berastnlng^»

företag. 2. — Handlingar rör. söndringen mellan hertig Carl och
ridtherrame 1694—1600, saml. o. ordn. af K. W. Perf/man. — Hand-
ling.ir rör. Johan Adler Salvii npphojelse till rik-rufl. meddelade nf

C. T. Odhner. — LUke, X., öfversigt af den puläka litteraturen med
efirekildt afteeade på den trenaka Mstorfen. 9.

Del. 3 C= ny följd, D. 1]. 1876. 1 opag. -I- 42S 4 CLXI a.

8,75.
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ffUdeörand, U., Medeltidsgillena i Sverige. — FlUJthrand, K., Om
det Yatlkanska arkivet och. p&frebrefTen. — v. Ftilitun, O., Bidrag

till historien om pfal/grefren liertig Adolf Johans lista leftiadsår

och familjeförhållanden. — OdhneVy C. 71, Kolonien Nya Sveriges

pntndliipgning 1637— 1642. — Handlingar rörande iommarfdltt&get i

iiraadeubarg 1675 och sl.aget vid Fehrbellin, eammanstälda af X J/oa*

kdl. — Litkt, X, öfreraigt af den pohka litteraturen med siurtkUdt

afseende på den svenska historien. .3. — BtrgstrOm^ R., Nå}?ra aa*

teckningar om vära historiska folkvisor. 1. Axel och Valborg.

0el. 4 [= ny följd, D. 2]. 1877. 9 opag. + 518 + CXL
•f 1 opag. + 4 8. 10,00.

Bo^thiuf, S. J., Om den svenska hö{.'adeln nndcr konung Sigis-

monds regering. — Ahl^iitf A. Om titarcmorden. — Udberg^

Om srenslce kommgens domsrKtt. 1. — Fryxtll, And^ Anmlrkiiingar
mot P.ornhard von Beskows skrift: Karl XII i Alt-Ranstadt. — NiU'
9on, Olof, Blad ur konung Gustaf III:s och drottning Sofia Magdalenas
giftermålsht»toria. 1. Be fSrsta gifterm&lsnndcrhandlingama och för*

lofningcn. — Om srenska krigarna efter Pultava-slaptt. Anteoknin«
gar af A. F. — Li.<le, X, Öfversigt af den polska litteraturen med
eiirskildt afseende på den svenska historien. 4.— Btrgftröm, Ii., >Cägra

antacknfngar om Tära histori^ika lolkviBor. 2. EUalfs visa.

Dd. 5 Dy följd, D. 3]. 1878. 2 opAg. + 616 + CXXX
a. 9,00.

XfftwtloUf <f Bidrag till STen«ka frälseta historia under medeltiden.

1. Om arfi* och bördastvistera» efter Eggert Onipendal. — Hitdeiramd,

F.j Om iildra handskiiftaia återgifvande i tryck. — Dergvxnn, B,
Magnns Gabriel de la Gacdie och kxigshändelsema i Bohuslän 1677.—
Sltsaon, 0,t Blad nr konong Gnstaf TtlxB och drottning Sofia ICagda*
lenas gifterm&bhistoria. 2. Do senare giftermlltnnderhandlingama,
förn)ikliiingen och Sofia Magdalenas första tid i Sverige. — Sprinchorn^

C, Kolonien Nya Sveriges historia (med karta). — Frj/reli, A., Gcn-
niiile till Herr R. L. Tkfd ang. Swedenborg. — öfversigt
af den polska litoraturen med särskildt afseende på den svenska hi-

storien. 5. — Mankell, J., Om orsakerna till Gustaf 11 Adolfs delta-

ganda i tretdoårlga kriget — FrtfXillf A.t Kigra anteckningar om fri-

hetstidens partier Hattar och MÖF«or.

Del. 6 1= hy följd D. 4]. 1Ö79. 2 opag. + 630 + LII s.

8,50.
Am$uhi9, A. J.t Om Gnstaf II Adolfé åHå (med karta). — Nibåon,

O., Blad ur Gnstiif III:s och Solla Magd.alcna3 giftermilshistoria (slut).— Tegnér^ Et Bidrag till kännedomen om Sveriges yttre politik när-

mast efter itatshvälfningen 1772. — Odhner, C. T., Om orsakerna till

Gustaf II Adolfs dcltapandc i 30-åriga kriget, kritbk belysning. —
• Gmnlumh V., Svenska Afrikanska kompaniets historia. — MTesl/wy, O,
O. Fr . Det nordi-^ka (sjuårskrigets historia. .

Uistnriakt Bibliotek utkommer i 8 häften om året, beräknada att
ntgifvaa 2 på våren och 1 på hösten. Hvarje häfte innehåller, utom
sådana större uppsatser hvarå förteckning bär ofvan intagits, strödda

medtkhnJeny gratukningar ecA anmålmmgort hTarfSmtom i hTarje Srging
meddelas Xonlifl: drtbok, kronologisk fitrtocknlncr

i
h d ' t förflutna årets

vigtigsre tilldragelser inom Sverige, ^forge, Danmark och Finland,
samt en ^Wogrqfi, npptaganda wadar året utkomna böcker och akrlf>

f- r berörande Sveriges historia.

JBIjörling, C. O., Hvarfore kallade svenska nntionrn fursten af

rotite-Corvo till sin herrskare? Uafva de fuihoppningar mait
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fastade Tid donoe man bttfvit svikna eUer uppfyllda? TTetme
frågor, framatSUde ocb besvarade uti ett tal, aom på tjngu-

fomte årsdagen af H. M. Konung Carl XIV Juhana krdnin^

blifvit haUet i GeBe gymnanum den 11 Maj 1843. 1844.

149 B. 12:o. O, so. neds. 0,25.

Bdtfeiger, Carl Wilh., Till Konung Gustaf III:s ininn.'. tal hilllct

på Gustavianska lärosalen i Upsala den 9 Juni 1835. 1837.

2 opag. + 87 + 1 opag. s. 8:o. 0,5 1), neds. 0,25.

Carlion, Fredrik Ferd.. Berfittelse om rikadagen 1680. 1860.

86 B. 8:o. 1,00.—— Om ficdsundcrliandlingamc åren 1709—1718. Ett bidrag

tiU Carl XI1:8 historia. 1857. 2 opag. + IHG + 2 opag. s.

8:o. 2,00, nods. 0,7 5.

Såsom af ifrågavarande arbetes titel sjnes, har författareu hiir

ioke behandlat Carl den tolftes krigiska bedrifter, hrilka natnrligfefis

komina att utg")ra hiifvudämnet för den omfattande historia öfrer

nämnde bjeltekonuug, som författaren har under arbete, utan endast

de uiderluukdlingar med frXmmande magter, som fSrdes efter slaget

vid Pultava, "hvilka," säger förf., "icke siillan varit af lika gtor be-

tydelse lör landets framtid, som de blodigaste slag, och de mila kan-
hända icke mindre Ufligt konungens bild." Deaea nnderhandlingar,

för hvilka här på det noggrannaste redogöre», öro förut dels föga

kända, dels af föregående författare på ett oriktigt sätt frsmstälda.

(Smuha Tidningen 1858, n.-r 15^
—— Sveriges historia under konongame af Pfslziska huset. 8:0.

tDcU 1. Carl X Gustaf. 1855. XII + 437 s. 8,7».

Del. 2. Carl XI. 1. 185G. VI + G19 s. 6,50.

Del. 3. Carl XI. 2. 1874. V + 373 + 2 opng. s. 4,50.

Del. 4. Carl XI. 3. 1875. 2 op.ag. + 412 8. 5,oo.

Del. 5. Carl XI. 4. 1879. 4 opag. + 406 s. 5, 00.

Chcnmitz, Bogislav Philipp von, Geschichte des Sclnvedischcn

in Teutschland gef&hrten Kiicgs nus glaubwfirdigen und uiehr-

entheils Original-Acten, Doonmenten nnd Relationen zuaam-

mengetragcn. Lieferung 1— 7. 1856—69. 6 opag. + 91;
3 opag. + 116; 4 opag. + 160; 5 opag. + 190; 4 opag. +
176; 5 opng. + 272; 4 opag. + 200 s. fol. 33.5 5.

Första bandet af detta verk utgafs i titettin 1648, det andra i

Btoekholm 1658. Tid slotuhrandea i Stoekhohn 1697 fSrstSidea mM'
nnskriptet till tredje delen, men .sedan man i andra arkir ljckat# åter-

finna första boke^ af samma del, har detta fragment tillilca med
fjerde delen genom srenska regeringens fSrsorg befordrats till trye-

ket, DcBsa dyrbara historiska qvarlefvor omfatta Banérs fälttug ICnr.

och Torstensöns fältt&g 1641—46. Utgifvandet är besörjdt af hr F.
A. Dahlgrtm,

Bhrentvärd, Oustaf Johan, Dagboksanteckningar fdrda vid Gu-
staf 111:8 hof. Utgifna af D:r E. V. Montan. 8:0.

Del. 1. Journal för åren 1776 och 1779 samt berättelse om
svenska teaterns uppkomst. 2:a uppl. 1878. 1 opag. +
VI + 19 + 464 s. 5,5a
l:a 1977.
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DeL 8. JooriMa ISr Ir 1780, bref och mionen 1770—79

iamt ministerdepetelier 1780—88. 1878. XX + 612 s.

6,50.

Konipl. kart. i 2 bd 13,00.

JESngeström, Johan von, Hiotoriska auteckningar och bref från

åren 1771—1805. Utpfna af D:r E. V. Montan, 1877

1 opag. + LXVI + 356 8. 8:o. 4,50.

TiU kttttoiM iatn«MiitMka bokmyhater bSra deasa tvenne ISnge

motsedda skrifter, hvilka under den gemensamma titeln "Bidrag till

Sveriges historia" af utgifvaren egaats åt "Upsala universitet och min-

net af dest 40<Hblga Terks&mbet I den fosterlXndsIca odlingens ^nit."
Ehrensrärds "journnl", förd undor uppvaktning vid Gustaf 111:8 hol i

Stockholm och på lustalotten, är rik på triiffande skildringar och pi-

kanta meddelanden rörande de framstående penonlighetemas lefnadi-
- *t och nöjen i monarkens omedelbara närhet. — — — Af större

betydenhet fur kännedomen om tillståndet och tilldrageleema p& d(.'t

politiska området äro EnytttrSm$ anteckningar och bref, som tillika

Ute on gVi» bekantekep med flerc bland ledane inom det axirtoloa-

tiska opiKMitfonspactiet under Gustaf 111:8 senare regeringsår.

(Framtiden lö77, $ 44SJ

Bkeblad till Stolai O. J.t 6t»ta£m oob hans gunstlingar. 1871.

82 t. 8:0. 0,»o, nadi. 0,15.

CFahlroth, Joh.» A.,] Crispas Patibuli. Bättelscr, tillagg och

anmärkningar vid de under titel: *'Morianen, eller Holstein-

Gottorpiska huset i Sverige," utkomna "Tidsbilder, tecknade på
fästningen." Ur en nyligen afliden gammal maus antecknin-

gar. 1844. 62 8. 8:0. 0,50.
Syftemålet med denna skrift Sr att berlktiga en mingd på den

historiska sanningens bekostnad nppdragna teckninrrar af personer
och händelser, som förekomma iCrusenstolpea bekanta arbete "Morianen."

Fersen, Fredrik Axel von, liigtoriska skrifter, utgifna af B.

M, KUncktnoatråm, Del. 1—8. Del. 1. 2:a vppL 1868
^72. XXXVn +185; VI + 827; IV + 496; 437; 880;
173; 190; XXIV + 304 a. 8:0. 22,50.
l:a uppl. of D. 1 1867.

De båda första banden omfatta frihetstiden till 1766, 8:de bandet
behandlar Pommerska kriget 1767^90, och bd 8—7 lemna ntfSrliga

skildringar från åren 1765^89, slntUlde med rörf:s fångenskap Vid

statskuppen sistnämnda år. — Den historiska kritiken kan i dessa
memoirer icke godkänna partimannens ensidiga omdömen öfrer sam-
tida personer och tilldragelser. Men äfven partihatet, sum här omed-
vetet tecknar sig sjelft, h^irde med till tidehvarfvets ekaplynne, och
Fersens memoirer skola alltid i rikt mått erbjuda ämne tiU studium
af det 18:e århundradets seder och allmänna fcarskter. De talrika

bilagor af till en del h<5g.ot vigtiga urkunder och bref, pom åtfölja

arbetet, gifva deråt ett bestående värde, äfven för den stränga histo-

riska Ttttanskapen.

7ofMiell, Httni, STeiiges inre historia från Giiftt£ den i5nte

med aåraldldt afseende på forraltning och ekonomi. Del. 1—

2

[hvardera i 2 båften]. 1869-75. 2 opag. -f 235 + 72 + IV
+ 1 opag.; 2 opag. + 123 + 127 a. o. 4 Ub. 8:0. 6,00.
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Pitrsta delen afhaadlat i sär.-kilda kapitel "Den kungliga fÖrralt-

ningen ooh förläningftmft'*, "Aristokratien" ocb "öUtena viiuit af kyt*

kaa**, Muat åtföljes af talrika tabeller och bflagor. Andra delen inne>

hlller tTenne monografier "Anteckningar om Sveriges handel ooh om
städernas förhållanden nnder de första 50 åren af Vasahnsets repe

ring" och "Anteckningar om mynt, vigt, mått ochTampiia t Srerigt;'*

nnder aamma tid, af hvilka den aenare Xfren finnea aSrddldt ntfl^fven»

Fortsall, Hans, Om mynt och varupris i Sverige från begynnel-

sen af 16:(Io seklet. Ett bidrag till vår ^onomiikft historia.

I. 1S72. 127 8. 8:o. 2,oo.

• Sverige l.'>71. Försl>k till cn ailministrotiv-stntistisk bcskrif-

ning ufver ilet egentliga Sverige, utan Finland och Ebtland.

Haft. 1. 1872. 112 s. 8:o. 1,50,

Utgör nnr 1 af "Äldre bidrag till Sveriges offidela statiatik"

(Bihang tiU Statiatiak tiaaltrift).

7ålir8BUS, E.. Stanitafla öfvor den Skandinaviska Nordens konunga-

hoB fr&n äldre tider. 18G6. 1 blad stor folio. 1,00, ncd^*.

O.r.o.

Denna stamtaäa kun aiiäes såsom ett nödvändigt bihang iiU lurt»-

WWkema I de Skandinaviska rikenas historia. Man inser lätt, hnrn
betydligt öfversigten af de Ptiindnm invecklade pliigtskapsförhiUandcna

miste befordras genom konungatilägtemas sammanförande p& ett blad

alltifrån stamfadern ned till de yngsta nn lefvande KttKngame, i mot-
satä till dfti v.inli;^';v .-;indcrkh-fii;ni'en i sär>kilda gcnealogiska tabel-

ler. Åak&dlighetou ökas dessutom ännu mera deraf, att Sveriges,

Norges oeh Danmarks konungahus kXr äro f6t ögat åtskilda genom
tryck med olika J'irf/er,

Gtoyer, Erik Gustaf, Svenska folkfts liistoria. Dcd. 1-3. 1870.

256 + 2 opag. i 27 ö + 1 opag.; 337 + 2 opag. s. 8:o. h.

6,00, b. 8,75.

Gustaf n Adolf, Skrifter [ntgifna af C. G. Siyffe\. 1861. XVI
+ 647 s. 8:o. 5,oo, neds. 3,so.

D& vi först tatra i hand den af hr StyfTc ntgifna drj-ga volym,
som imiehållcr (lUätaf II Adolfs skrifter, förvånas vi öfver att den nf

en Budan massa af regerings* och krigsbcstjn: ständigt öfverhopade
konungen kunnat medhinna att utveckla en så betydande författare*

verksamhet. Denna fiirvänini: »ninskns väl nägot, då vi finna, att en
betydlig del utgörcä al bret ^kritna under fälttågen till en mängd
personer hemma och utomlands; men tillrSckligt återstår dock för att

visa, att pamma hand, som så väl fiirde ?\;irili t och fältherrcstafven,

äfven förstod att på ett för sin tid utmärkt sätt föra pennan i ett

slag af skrtftställeri, som lordrar en mera utarbetad form.
(Ajionbfadet tSfit, n:r 250.)

—-— ScliriftstUcke, zmncist an ovnnirelische Fiirstcn Peutscljlands,

gefiauimelt und heruusgegeben von G. Droyaen, Halle [1877].

XII + 248 8. 8:o. 4,7 5.

TOl BtyflFes upplaga af den store konnngens skrifter ansluter sig
denna saralinp. uti;ifven af en utniiirkt ty^k forskare. ?om särskildt

egnat siiw studier åt SO-åriga krigets historia, såsom ett supplement.

Ben innehåller hnfrudsakligen bref till knrfnrstame Johan Georg af

Sachscn ooh Georg "Wilhelm af ?.randenbiirg samt hertig Wilhelm af

Sachsen-Weimar, hemtade ur arkiven 1 Dresden, Berlin oeh Weimar*
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XnOs, Teodor, Borlttelser ur fidemeslandets historia. Läsebok

för folkskolan och menige man. [Med förord af Prof. C. T.

Odhner.} 1679. 2 opag. + 231 s. lit. 8:o. h. l,ir>, knrt.

1,2 5, 1). 1,50.

Bokea afeer att fylla bchofvet af en mindre och billig läsebok i

IXdenneslandeta histotift, IKnplig att begagnas Tid sida» af Odlmers
svenska historia för folkskolan. Den iir utarbetad mod liiinpyn till

denna efter en företrädesTis biografisk plan« För att niiljliggöra dess

spridning i folkakolorw och bland "monige nan" är priset satt så
lågt som möjligt.

Sréuger, J. H., Sreriges fSrlitillande till Barbarosk^statema i

Afrika. Del. 1—2. 1856. 1 opag. + 464 ; 1 opag. + 36 a.

8:o & 4:o. 4,50, nedn. 2,00.

Detta arbete, för livilket författaren begagnat alla offentlijra hand-

lingar, som i ämnet kunnat ge någon upplysning, utgör ett icke ovig-

tigt bidrag tlU Bvorigaa bandelshlatoria. Domia dal innaliåner an in-

ledande öfvcrsigt af Nord-Afrikas eller Barbariets historia; en frani-

atällning af konvojkommissariatets historia och i sammanhang dermed
en öfrmigt af sranska sjöexpeditioner, och slutligen en redogSrelse

för Sveriges nndcrhandlingar, från äldre till penarc tider, med Ma-
rocoo, Algicr, Tunis och Tripoli. Som man vet har författaren sjelf

tagit an verksam ooh föxtjenttfall dal i desaa oDdaihandlingar.
(4/UmbiadH 1830, ».t 1430

lESnnosbJad ttt arenaka folketa depntationer i repreaentationafrigan

år 1865. 1866. 74 a. 8:o. 0,75, neda. O, lo.

yanmann, Ohristlan, Svenaka atataforfattnlngena hiatoriaka nt-

ackling. 1866, 75. VIII + 322 a. 8:o. 2,so.

iM mpfl. 1864.

Denna uppl., använd s&som inledning till fSrf» stSrre grnndlags-

cditiou af år 1866 har blifvit ökad med 9:de kapitlets 9:de §, hvari-

genom dan hiatoriska taokningen fortgår t* o. m. år lB7å.

Odhner, O. T»« Sverigea inre hiatoria under drottning Chriatinas

fSmiyndare. 1865. »XII -i- 405 + 1 opag. a. 8:o. 8,50.

Ti hoppas, att arbetet skall mottagas med det intraase,

hvartill den förtjenstfulla framställningen berättigar detsamma. — —
Förf. har gifvit oss en grundlig och omfattande kännedom af v&rcen-

tralisations företa skapelser och verksamhet. Förarbeten har han vis-

serligen ej i^uknat; men han har ej blott i sin tecknine pnml if nlla

dessa splittrade och för allmänheten föga tillgängliga detaljundersök-

ntogar, vtan därtill ook lagt den rika viaatsrn af agan sjeUstitndig

forskning, för hvars gmndlighet och samTatagrannhat yi måsta betyga

honom vår djupaste aktning.

(89uuk Uttrvtar^Udaifi t$63, s. f7l^

Lårobok i Sverigea, Norgca och Danniarka hiatoria f9r akolana

högre klaaaer. 4:e dfvcraedda nppl. 1876. 2 opag. + 344
8. 8:o. b. 2,«0, b. 3,00.

i:a uppl. 1869—TO, 2:a IS70, .l:e t>>73.

— Lärobok i fäderneslandets lii-;tntia samt grnnddraj^cn af Nor-

ges och Danmarks historia för akolana lägre klasser. 7:o
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vppl. 1878. 2 opag. + 168 + 1 opag. a. 8:o. b. l,5u,

bittre d:o 1,7».
ita uppU 1870, Itu t97i, t» t873t 4.t 1874, 5ff^;« i97$.

Odhner, O. T.» SammA bok. 2:a illnstrerade npp). 1878. 195

«f 1 opag. 8. 8:o. h. 2,00, kart. 2,is, b. 2,60.

• Lärobok i fädcnieslandets historia. Under författarens led-

ning bearbetad för folkskolan. 7:e uppl. 1878. 2 opag.

+ 79 + 1 opag. B. 12:o. kart. 0,40, b. 0,50.

Ua-2:a uppl. 1872, 3:e 1874. 4:e 1875, 5:e-6:e 1376.

—— Samma bok. 3:o illustrerade uppl. 1878. 2 opag. + 95 +
1 0])a^. s. 12:o. h, 0,5U, kart. 0,60, b. 0,75.

i.a uppl. 1875, 2:a 1877.

De allmänna fordringar, Bom kommissionen [för granskning af

hMffri^K^ UtzobScker] har nppiiKlt på en god IKrobok i fådemedaa-
deta historia, har förf. i en oväntad grad uppfylt. Hana arbeten nt-

märka sig mer än nAgra andra af samma slag för säkerhet i de fak-

tisk» uppgifterna och Tlttiia derigenom om Ittrfai egen vetenskapliga
grundlighct. "Ram framställning bär spåren af en fosterländsk stäm-

ning, som dock aldrig rubbat den oreld förl varit skyldig den histo-

riska sanningen. Berittelsen ti} ter fram jemn och natarlig, med en
sans och ett lugn, som ibland förefallit en och annan stående nära
griiasen af kyla, men som alltid förefallit rec. på sin pfiits och en-

Ugt hans förmenande här och der öfvergår till poetisk TKrme. Språ-

ket Kr i allmänhet mönstergilt, rättskrifningen följdriktig och period-

byggnaden enkel och naturlig. (Pedagogisk tidih"^ 1810% «. 309.)

f Sohelin, F. Er., Lfirobok i arenaka historien för svenska folketa

bara, i tvinue kuner. 4:e uppL 1866. 100 s. 12:o.

b. 0,35.
/.•o vppl. 1853, 2:a 1856, 3:e 1863.

Sohönberg, Anders, Historiska bref om det svenska regorings-

s&ttet, i äldre och nyare tider. Utgifna of Adolf Iwar Ar-

widuM, Del. 1—8. Del. 1 ny uppl. 1849^51. XL -f

887 + 1 opag.; 419 + 1 opag.; 862 a. 8:o. 9,90, noda. 6,00.

Va mppl, «/ 2>. I 1777. 78.

Det är alltid lärorikt att förnimma hvad en man, sådan som
Schönberg, tänkt ölver tider och personer. Ty med grundlig lärdom
och ett Ijést fVrstlad fdrenade han tOl följd af sin stiUlning en icke

obe^rdUg politisk erfarenhet, som skärpte hans blick och som kom-
mer hans läsare till godo. Han anställer ofta jemfurelser mellan re-

geringssäfcten på olika tider och vbar, hum främmande för både en-

viUde oeh mlngstyrelse Sveriges författning från äldre tider varit,

satnt huru sann tolkfrihet varit förenad med en stark men lagbunden
konungamagt. — — — Oaktadt Schönberg haft jemförelsevis mindre
tillgång till materialier in som kan stå Vppen för forskars i våra
dagar, har han just genom det sammanhang, hvari han betraktat sa-

kerna, kommit i många afseenden till ett mera oveldigt och sannt

resoltat, ej allenast i det hela ntan kfven någon gång i detaljer, In
hvad man stundom trVffar hos i^aie skrlftstNUare. (Fnjf i8tO.J

/
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Sjögren, Otto, Läsebok i sveoska luBtorien för skolan och hem-

met. 8:0.

1. HedoatidMi, meddtideo, refbnnatioDStidefaTaTfvet. 2:»

nppl. 1870. 8. 1 — 224. b. 2,00, kart. 2,50.
t:a vppl. tbll.

2. Storhetstiden, frihetstiden, Gustavianska tiden, det nya

statsskickets tid. 1877. s. 225 — 53C + 3 opag. s. h.

2,75, kart. 3,25; båda delarne i ett band kart. 5,50.

Ffirfattaren tillkännagifrer, att föreliggande arbete med afseende

på innehåll och uppställning i det väsentligaste ansluter sig till C.

T, Odhners historiska läroböcker. Si\ xiåt vi knnnat finna, äro de
särskilda afdelningama bragta i ett godt samband med dessa läroböc-

ker, så att de utgöra etfc Terkligt komplement till dem. Derjemte
äro skildringarna sina emellan förenade genom ett inrp samband, som
gör arbetet njntb^ och underhållande ookså otan liiroböckema såsom
gmndlag. Bllvnd» Ir arbetet eynnerligen litmpligt till en Uldaade
läsninj:^ äfven i hemmet. Boken utmärker aig fördelaktigt genom ett

öfverallt synbart sträfrande att tillvarataga Tetenskapena senaste fonk-
ningar. En fSrtjenstfoIl sid» kos arbetet ir Xfren hifdan»
det af det kulturhistoriska elementet, hvilkct kommer till sin riitt äf-

ven i det onral af sagor, som författaren återgifver från vår forntid.

1 samband med denna tendens står sträfrandet att ieke gifra krigs*

historien en allt för aklTmmaBde platå, ett de fredliga idrotterna un*
danträngande omfånp. (Aftonbladet 187S, nrr 151.)

Strinnholm, And. Magn., Svenska folkets liistnria från äldsta till

närvarande tider. Band 1— 5. 1834— 54. 11 opag. 4-

619; 683 -I- 1 opag. 4- 2 kartor; 2 opag. -f 891 -h 1 opag.;

2 opag. + 699; 861 -1- 289 + 1 opag. e. 8:o.

h. 82,87, b. 40,00.

De tvii fonta banden innehålla Skandtnametu hittoria undtr hedna-

åldern, do tre senare Srensln folkets medeltidshittoria till år 1319. I

6:e bandet &r dessutom intaget ett »ak- ock namnregister öfrer alla

fem banden.

—— STcriges bistoria i aanunandnig. 8:o.

Del. 1. Sagoåldern. 1867. 8 opag. + 264 a.

Del. 2. Medeltiden. 1867. s. 265 — 788 + 1 opag. s.

Del. 3. Gustaf I och hans tid. 1860. 3 opag. + 467 +
1 opag. 8. med Gustaf I:a portratt.

tills. h. 9,50.

Styffe, Carl Gustaf, Skandinavien under unionstiden. Ett bidrag

till den historiska geograii« n. 18G7. XVI + 404 s. 8:o. 3,75.

En ny upplaga af detta arbete är under tryckning.

SWBrt, Peder, Gustaf I-.s krönika. Fragment slutande med år 1533.

Efter en originalbandakiift utgifven a£ O. E, KUmming.
1870. 6 opag. + 174 a. 8:o. [Distr.] 2,00.

Tengberg, IHUas, Om fribetatiden. Några anmirkningar. 1867.

1 opag. + 117 + XXV 8. 8:o. 1,10.
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•

Dtttte »rbate 481J«r under €fi modeifc titel ett rikhaltigt Innehlll,

•om tager läsarens licla uppmiirksamlit-t i »neprak; det ufverrask:ir

med att gifva vida mera, äu titeln lofvat .... Huru frihetstideiiA på
en irekhSl gnnd hTilande ttatcskfck InfiSrdee, utbildade «i|f oeh rer*

kade, utvecklar författaren i en sakriktip och intressant ékildring, som
bär m&nga spår af grundlighet i forakning och klarhet i uppfattning

.... Oss har iSaoingcn af författarens anmärkningar ledt till den
förhoppningen, att om den akademiska uugdouien alltid åtnjuter en
•å god undervisning, historien skall allt mer blifva, bvad bon efter den
frejdade Romarens mening bör vara, en låramåttarinna J^r U/vet.

Htm^o tUnkande Mawre — och tI önska, att denn* ekiift mä finna

rXtt många sådana — sknll utan tvifvel finna det rara en tM lönad
möda att göra närmare bekantskap med dessa anmärkningar.

fA|w DofHgf ÅlUkmän iB$7, tur lOi^

*Wallinark, Per Adam,] Historiska beriktigaDden af åtskilliga i

en del nj$xt doifter förekomnaikde uppgifter om oeb emot
f. d. kronprinsen Carl Johan under hans deltagande i de po-

litiska handélsema åren 1810-1814. 1858. XII + 387

+ 1 opag. 8. 8:o. 2,00, neds. 1,00.

Författaren till fiiroHggande arhotc har nppt^ifjit de viiäentligaate

af de emot Carl Juban riktade klugoponkterna och vederlagt dem
med anfönmde af rerkliga historiska data eller genom slutföljder,

hvilkaa riktighet icke kan af den oveldigf; och fördomsfrie tänkaren

jäfvas. Förf. har buttre än mången annan varit i tillfälle att utföra

detta arbete, emedan han, under den tid då de hSnddser timade,
hvilk;i Carl Johans ovänner ifrij^ast sökt att efter sitt sinne bearbeta,

stundom stod den höge personen nära och kunde i många fall se med
egna ögon, höra med egna öron. ~ —

Hv;ir och en som vill öfvertygas om den orättrisa man pjort

Carl Johan blott för hans politik 1812 — utan att derföre behufva
neka hans rerkliga fel och misstag — skall med säkerhet i denna
bok finna samladt allt det bufvudsakliga, snm. liäroin kan sägas, och
mefl ett framstHlh.in^r-^iitt, som är underhållande nnder läsningen och
bereder qvarraraudä intryck af sanningen.

fSwnsåa Tidi^»gm 185$, n.T i/tf, lU^

Wieselgren, SigfHd, Ur Odteborgs håfder. Om de styrande och
de styrde, 1621—1748. 1878. 8 opag. + S82 + 2 opag.

a. 8:o. 8,S5.

Efter en öfversigt af Ci teborps ovanligt privilopierade stadssty-

relse och dennas förhållande till borgerskapet i staden lemnar förf.

en på originalhandlingama grundad sSrdéles Intressant framstSllning

af borgaren Anders Drakes uppträdande som borgerskapets målsman
mot magistraten i den beryktade "principalatfqvestionen" vid tron-

följarevalet 1743, samt den sedan mot Drake utförda högmålsproces*

seUt hans fängslande som statsbrottsling, sloiliga frigifning och död.
— Boken har i " f.ittrnriscku CentnMlatf' Tsrit omnämnd bland mKrk*
ligare utländska skrifter.

Bidrag till Skandinaviens historia ur utlSndska arkiver samlade oob

utgifna af Carl Outta/ Stgffe* 8:o.
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Del. 1. Sveriges förliUlande till Meklenburg intill slutet af

fjortondo seklet, tant dess Inre tillstånd wider konoog Al*

brekt. 1859. 8 4- CIX + 220 s. 8,00.

Del. 2. Förliandlingar med Tyskland och Sveriges inre till-

statul under Uoionstiden 1395—1448. 1864. CXXXVII +
320 S. 3,7:..

Del. 3. Sverige under Karl Knutason och Kristiern a£ Oltlen-

buig, 1448—1470. 1Ö70. CCLXXX + 312 b. 4,50.

Del. 4. Sverige i Sten Stare dea Sldres tid, 1470—1503.

1 875. CCCXLIV + 364 s. 9,00.

BlplomftteKium, Svenskt. Utgifvvi af Biks-archivet genom Etnil

HiUtbrand, Bd 6: HSft. 1 [handlingar £9r 1848—50]. 1878.

1 opag. + 2G4 s. 4:o. 7,00.

från och ino<l ar 1401. UtLrifvet af Riks-archivet genom
Carl Siljvtr.<t<)li>e. Del. 1: Uäft. 1—3 [handlingar för 1 401
—1407].' 1875—77. V 4- 700 s. 4:o. 20,5o.

Del. 2: Haft. 1 [handl. för 1408—9]. 1879. 240 a. 4:o.

5,00.
DeL 1 : 4, register, Xr Xnnn ej åtkommet.

Sandlingar rdrande Sveriges historia. På Koogl. Maj:ts nådiga
befallning med understöd af Statsmedel i teyok otgifoa af

KoDgl. Riks-archivet. 8: o.

Första sorion: Konuni^ Gustaf 1:8 registratur [ute: ge-

nom T'. Granlund]. Del. 1— 8 : 1 [innehåller handl. för

1521— 33]. 1861—79. III + 328 + 30 + 1 opag.; 3 opag.

+ 285 + 33; 1 opag. + 430 + 51 ; 2 opag. + 440 + 49 +
1 opag.; 1 opag. + 296 + 44 + 2 opag.; 408 + 49 + 2
opag.; 568 + 60 + 1 opag.; 240 s. 37,75.

Andra serien: 1. Lagförslag i Carl IX:8 tid [utg. ge-

nom F. A. Thihlgren]. 1804. XXIV + 570 8. 5.00.

2. Kyrkoordningar och förslag dertill före 168G [utg. genom
O, v. Feilitceh], Afd. 1. 1872. XXXVII + 563 + 1 opng. s.

5,00.

Tredje serien: Srenska Riksrådets protokoll, utgifvet genom
JNT. A. Kullbtrg. I. 1621—1629. 1878. 16 + XLVI +
2 opag. + 291 +1 opag. s. 4,50.

ilfondlingftr, Hiiiitoriska, till trycket befordrade af Kongl. Samfundet

för utgifvande af handskrifter rSrande Skandinaviens historia.

[Xy följd.] 8:o.

Dol. 1. 1861. 13 opag. + 400 8. 4,oo.

Aiit:gr om St. Sture d. y:8 slägt- o. arft^fbdn. — Fört p& C. t.

Pyhys tUHiSrighefcer. — Handlgr sng. de Onstar. srfvegodMn. —
Bidr. till k. Carl XLs hist. — Brefvexl. mcll. k. Crirl XII o. r;\det.

— Handlgr till uppljsn. af k. Ad. Fredrika o. r&dets inbördes stäUn.

efter 175e års riksd. — Bidr. tUl k. Oostit! IILs hist. ~ FSrt. fifr.

Blelkeska arkivet på Thvreholm.
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Del. 2. 1862. 4 opag. -f S91 . 4,oo.

Haadlgr aaff. k. IL Briknona laaddtg. — bTViit. Sfr. k. klid-
kaiDtnarcn i k. Gustaf I:b tid. — Brefv. incll. k. Gud JLU O. lådoi
(forts.) — Bidr. till k. Gustaf ITI:8 hist. (förta.).

Del. 3. 1863. 6 opag. -f 434 s. 4,00-
Rnafe^eiut- o. sndis beékattningslSngder fr. 10:de årk. — Brefr-

mell. k. Carl XII o. rådet (forts.). — R&dsprot. ang. itfikill. miirkl»

befordringflfrågor nnd. frihetstiden. — Bidr. till k. Qiutaf IIJ;t hift*

(forts.) — Fört, öfver handskriftssaml. pä Brokind.

Del. 4. 18G4. 13 opag. + 400 b. 4,00.

Handlgr. till k. Carl. Xll:a hist. (forts.) — Handlgr uig. trist

méll. k. Ad. Vnåiik o. råd«t i Mg* om en öfrerhofpradlkaiibi entied.
— Bidr. till k. Gustaf IILs hist. (forts.) — Fört. på pergamente*
handlgr i Siifstaholm* arkiv. — Fört. öfT. handtkriftaaamL p& Wika
altesgård i Vpland.

DeL 5. 1866. 4 opag. + 466 s. 3, 50.

Brefrazl. mell. k. Carl XII o. ridet (forts.). — Handlgr ang.
Svi-rir.-s fhda vid Polens Irsta delning. — Fördrag melL Sverige o.

Frankrike, afslat. i Yenaillea d. 19 JuU 1784. — Handlgr ang. 1789
års riksdag.

tSUs. 19,so.

Pergaxnentsbref, Svenska Riks-archivets, från och med år 1351,

fdrtecknade med angifrande al ionehfillet [al N. A, Euttberg],

8:0.

1: 1351—1382. 1866. 2 opag. + 691 + 8 opag. a. 4,50.

2: 1383—1400. 1868. 1 opag. + 420 + 1 opag. a. 3,50.

BikadagsprotokoU, Sverigea Bidderakapa ocb Adela, Mn och

med år 1710 [utg. af E. V. Montaul. 8:0.

Del. 1. 1719—1720 (2 haft.). 1875. VIU + 194; 399 b.

6,7 5.

Del. 2. 1723: I. (2 haft.) 187G. 1 opag, + 622 s. 6,50.

Del. 3. 1723: U. 1877. 325 a. 4,oo.

Del. 4. 1726-^1727: I. (2 hift) 1878. 2 opag. + 687 a.

6,50.

Del. 6. 1726—1727: H. (2 hift) 1879. 639 a. 6,00.

2:a häft. af Del. .T, afsedt att innehålla ett urval af de Riddc-r-

skapets och Adelna prot. vid 1728 åra riksdag bilagda akter, har ännu
ej utkommit.

Traktater, Svcrges, med främmande inn.c:lcr, jemte andra dit hö-

rande handlingar, utgifue af O. S. Hedberg, 8:0.

Del. 1: 822—1336. 1877. XXX + 637 a. med 2 facamu-

ler. 26,00.

Del. 2 1336^1447. I (omfattar årun 1336—1361). 1879.

320 a. med 1 facsimile. 12,00.
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c. Biografi ooh Oenealogrl'

J^dlöTSparre, Axel, 1812 -1879. Aftryck ur Tidskrift for hem-

met 21:a &rg. 4:e häftet. [Samling af nekrologer of\er A.

Adlersparre, utg. af 4^. L—d Ådlersparre.} XXVI s. 8:o.

Med portrift och facsimile. 0,50.

Aftelius, Arv. Aug., Tonsiaren Olof Ählströms minne. 1867.

16 I. 8:o. 0,50.

Anrep, Gkibriel, Svsnak» ad«li» ittartaflor. 4:o.

Afd. 1. AbrAhamiBon—Oraofelt. 1858, 59. 951 s.

Afd. 2. Granfelt från Dal~M$rner af Tiina. 1860,
1861. 964 8.

Afd. 3. von Nackrcij— Skytte. 1861, G2. 798 s.

Afd. 4. Skytte af Diiderhoif—östner, jemte tillägg,

rättelser och slutord. 18G2— 04. 758 8.

tills. h. 40,00, b. 47,00.

AzeaollOllg, J. E., Minnesteckning öfver Carl Jacob Sundevall.
FSrediagou på KoogL Vetenakaps-akademiena hSgtidadag d.

31 ICara 1879. 1879. 23 a. 8:o. 0,50.

AvMdMOIlt Nils, Friedrich von Scliillcr. Föredrag vid skal-

dens minneafeat i Stookholm deo 10 liovember 1859. 18G0.

29 6. 8:o. 0,40.

.J^BfiBCkstrÖm, P. O.,] Minues-tal hällne uti Frimurare-ordens stora

landtloge i StockUolm a£ ordens historiograf. 1855. 328
8. 8:0. 3,on.

Bland personligbeter, som här tecknas, förekomma många, hvilka

fönrärfTat sig ett namn i statens eller kyrkans, vetenskapens eller

konstens häfder, såsom Prins Oustnf^ Oart Méen^ C. J. tff Nordin, C.

F, qf H'ing4rd, J. af Wnufdni, J. D. TaMi», F, JSmmmmom, «^ Ugg-
f(U, Frött, Fojre, ThortMnder va. fl.

Beskow, B. von. Minnesbilder. Del. 1—-2. 1860, 66. 1 opag.

+ 324; 1 opag. + 392 s. 8:o. 5,50.
Lindkållttr lefnadttaekniiigar Sfrer fiHjaade peftaoer i JM. 1:

Johan Olof 'Wallin, Falonn Wrede, Lars Nilsson Kagg, Urban TTj:ime,

y Bengt Erland fogelberg, Jonas Xagnos Stjemstolpe; i Del. 2: Jo-^ hannM tob XfUlar, Karl Tiotov Toa Bonsfeetteo, Bmamiel STsdenborg,
Per Frigel, Qiirtaf Fredrik VOA BOMB, Axel Arvid Raab.— Lefnadsminnen. 1870. 1 opftg. + 263 s. 8:o. h. 2,50, b. 3, .'»o.

Beskows lefnadsminnen hafva aldrig blifrit fullbordade. Den
teckning af f&a barndom oeli liSrsto nngdom, som den berSmde förf.

efterlemnat, föreligger här, affattad med den boha^'fulla och liitta stil.

hTarför hans penna alltid utmärkt sig. Boken bör konzuib påräkna all-

minbetens Intarstao ej blott såsom bidrag tlU en bsrSmd personUghets
biografi, ut^n äfrao låsom en i många afseenden märklig skildring af
vår historia nnder aéklets IViita årtionde, sårskildt af händelserna år
1609.—^ Charlea Victor de BonatettOD. (Tradnit da Saédoia.)

1867. 82 8. 8:o. 0,50.
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Beskow, B. von, Tal liållet i S:t Jnkobs kyrka öfver t d.

voyen . . . Friherre Carl Gustaf von Brinktnan, d& des»

friherrliga Bköldem&rke krottådes den 14 Jan. 1848. 1848.
16 B. 8:o. 0,25.

[ ] Pcrsoualier öfver Heunes Maj:t Enkedrottningen Eugenia
Bernhardina Desideria, då hennes jordiska qvarlefvor

nedsattea i Biddarholmskyrkana konuugagraf d. 11 Jan. 1861*
1861. 10 8. 4:o. 0,50.

Elogo de B. E. Fojrelberg, lu a la aéancc solennclle do

rAcadéniie Suédoise du 20 Déccmbre 1855. Paris 1S5G.

35 8. 8:o. 0,50.

[ ] Carl Thomfts Jarta. 1841. 14 8. 12:o. 0,25.

Tal hållet i S;t Jakobs kyrka, öfver En af rikets herrar, f.

d. Presidenten . . . Friherre Salomon LofwenskjSId, då
dess friherrliga skoldem&ke kroaaadea d. 8 Mars 1850. 1850.

24 8. 8:o. 0,25.

Gustaf Löw enh jeltn. En återblick på hans erksamhcts-

bana. 185C. 12 h. 12:o. O, i 5.

Jean de Miillcr. Escpiisse bio£jrapliique. (Traduit du Siiédois

[par Mina tUtjernelä}.) 1868. 83 s. st. 8:o. 1,25 (2 francs).

Axel Arv. Baab. Minnesteckning. (Vid minnesfeeten i

Bällskapet P. B.) 1857. 31 s. 8:o. 0,SS.

Åminndse-tal öfver framl. En af rikets herrar, Generalen,

Statarådet, Biddaren och Kommendören af Kongl. Maj:ts or-

den, ni. m., En af de aderton i Svenska akademien, Hogväl-

boinc Ikrr Grefve A. F. Skjuldebrand, halltt vid preei»lii

nedläggande uti Kongl. Vitterhets-, Historio- vvh Antiqviteta-

akademicn d. 12 Jan. 1836. 1836. 59 s. 8:o. 0,7 ä.

Minnes-ord dfver J. M. S tjern stolpe. 1838. 56 8. 8:o. 0,7 5.

Minne 5fver assessoren i Bergs-koUeginm Emanuel Sto-
denborg. (Aftryck ur Sv. Akad. Handl.) 1860. 116 s.

lit. 8:o. 1,2-..

[Carlson, P. F.,] Person al ier ofver Hans Kongl. Höghet Frans
Gustaf Oscar, hertig af Upland. 1853. 39 8. 8:o. 0,5 0.

[ 3 Personalier, uppläste vid högstsalig Hans Majestät Konung;

Oacar I:stes hegrafning i Biddarholms-kyrkan den 8 Augusti

1859. 1859. 47 a. 4:o. O,50.

De Gtoer, IiOhIb, Minnesteckning ofver Hans Jårta, forcdn^n

på K. Vetenskaps-akademiena högtidsdag den 31 Mars 1874.

1874. 58 8. 8:o. 0,6»».

Ericsson, John, och etthundra af hans uppfinninp^nr. Amcii-

kansk originalupplaga, bearbetad af O. ^tackelöcrij. 18Gl».

1 opag. + 159; 1 porträtt, 1 facsimile o. 3 träsnitt. 8:0.

b. 8,00.

Franaén, Frans Miohael, Minnesteckningar öfver utmirkte sven-

ske statsmSn, hjeltar, Ifirde, konstnSrer och skalder. DeL
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1—8. 1848, 59, 60. 1 opag. + 889; 1 opog. + 400 +
3 pl.; 1 opag. + 678 s. + 3 pl. 8:o. 12,25.

OelJer, B* G., Lefveroes-beakriifhiog Sfver hans ezceUens far grefve

Cl. Fleming, uppläst i K. Vitterhets-, Ilistorie- och Aiiti-

qvitets-academien d. 29 Maj 1832. 1832. 18 8. 8:o, 0,t5.

Hamilton, Henning, Jacob Nils T< r smeden. Minnesteckning.

1870. 70 + 1 opag. 8. 8:o. Med portrutt. 1,25.

Hellstenius, John, LefoAdsteckmng öfver Erik Gustaf Qeijcr.
187G. G I H. 8:o. 0,8 ö.

Jahn, Otto, W. a. Mozart. Ufvors. nf O. Strandberg. DlI.

1—2. 1865. XIV + 547 i
VI + 613 s. 8:o. 10,oo, neds.

4,00.

Da boröiiid uiu.-ikkännare yttrar följande om detta arbete, »cdau
bUk lofordat det förträffliga sätt, hvarpfi öfveräättaren återgifvit det-

painma p& v&rt sprdk: "Att Jahna är dtt bästa hittills af verklig sak-

kännare om Mozart skrifna arbete, är i tonkonateua vetenskapliga

TerM en bekant sak. Ven Kfren enhvar, eom endaat i egenakap af

dOettant studerar tonkonstnilrHga verk, ekall dcruti finna ej blott ett

nl}jaamt tidafördrif, utan jemvöl en rik nndervianing. Jahns
eatetiakft akKrakådanden af MoMrta ribraUIdn arbeten, synnerligaat al

de klassiska operorna, iiro yh en gång lättfattliga och i hög grad in>

tressanta. J>e akola säkerligen fjettxa jemväl alla bildade musik-

å^»htrinnor.^ (AJhnNndet I8älf, «.t 4.)

Lefnadsteckning, En fånges, med hansigt till hans brott. 3:c

uppl. 1861. 22 8. 8:o. 0,30.
t:a—2:9 vppl, t86U

Lefioadsteokningar Gfver Kongl. Svenska Vetenskaps-akademiens

efter år 1854 aflidoa ledamöter. 8:o.

Bd 1. 1869—73. LXIV + 570 + 2 opag. s. p^i^Ä-^
Förteckning öfvcr Ak:s inliindnke ledamöter, 1739—^1872.'

—

'^xn-

ncspenningar, preglade öfv. ledamöter 1760— 1872. — LefnadFtrcknin-

ir ir (5fver J. H. af Voraelles, O. Kordblad, H. O. Holmstcuisi L^.iie

\V illmaik, G. Poppius, C. D. Skogman, J. B. Wikström, J^^,-.^'rhan.

r. Lagcrhjelm, V. A. Tamm, I. A. af Ström, .T. .\. von Tlnrtni^nMlortr,

O. C. F. Löwcnhjchn, A. F. Svanborg, J. H. Kreiiger, \\t Vow-
tia, J. Bredman, C. G. Mosandt r, Chr. I. Hcurlin, C.^Qb 9i9grJiJjB
von Pyrlnw. C. ,\. Agardh, A. M. Strinnholm, E. NonncfljiM. N. Blytt,

G. E. raÄch, J. F. Fukraiaa, A. G. Gyllenkrook, J. llcdenbocg, L. \V.

Kylberg, Chr. Stenhammar, B. Ton Beskow, B. af 'VAnöltafil. Wall-
qvist, L. P. Walmstcdt, J. P. Lefrén, O. H. Boheman, A. M. Schwei-
gaard, C. A. Vir^n, C. rnlmstedt. ..-.j..!:;'!

Bd 2: Iläft. 1. 1878. 194 s.
''.I'

' "^'' 2,00.
Lefnadsteeknlngar öfyer A. A. Retiius,. H^, J?.,^cg(;rtij, C, F.

Akrell, .T. S. Bagge, N. Ericson, E. O. Bjö|:hng,' J^jlj^^ N.
P. Angelin, G. Ekiii;ui, G. Hcheutz, C. U. E}^|!trjTnv. "

.

^,

[Loménio, Louis de,] Galleri af utmärttta' sÄn^i*». "'Öfv<ir>s. af

F. D. Closterl. Iläft. 1— 4. 1843— 45. Vni,,f.gi4|^; 167

+ 1 opag.; 142i 175 s. 12:o med 12 portr.
' ' 2,oo.
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Innehåller lefnadäteckuiagar öfver R. Peel, Eepartero, Gaizot, J,

BoMell, 0'Coauell, Lamartinei Thiersi MetUrnich, Chateaubriand,

Brkehertig Carl, Ibrtinei å» 1» Bom ooli Bérånger.

LUcare-histOfla» Sveriges, ifrån konung Gustaf den Lt tiU nir-

varande tid. Ny följd, enligt uppdrag af Svenskt likare-

sällskapet, rciligerad och utgifven af A. Hilarion ^Vistrand,

A. J. Bviuekui och Carl EdUng, Del. 1—2. 1872—76.
92G s. 8:o. h. 10,00, b. 12,00.

DeU 2 är eftar medloiaabådat Wiatraod* död utgifren af Ä, J,

Bnuttku och C. Edling,

Kalmsten, P. H., Christoffer Carlander, f. d. Aaieasor i

Kongl. Sundhets-collegium, minnesteckmng. Tal liållet i Sven-

ska likare-alllakapet på dess högtidsdag d. 3 Oct. 1848.

Med tUlågg och upplysningar. 1849. 64 + LXXXI s. 8:o.

2.00.

-— Miimesord ofver Cnrl von Linné vid Kongl. Vetenhkups-

akadetnieos sammaukomst d. 10 Jnn. 1S78. 1878. 33 s.

8:o. 0,50.

Minnesteckning ofver Pehr af Bjerkén. Föredragen på
Kongl. Vetenskaps-akademiens högtidadag d. 81 Mars 1878.

1878. 13 s. 8:o. 0,25.

Minne af EUms Kongl. Hogbet Sveriges och Norges arf-furste

Frans Gustaf Oscar, hertig af Cpland. 1852. XXIV +
140 s. med porträtt. 8:o. h. 2,00, kait. 2,25; neds. h. l,oo,

kart. 1,2 5.

NyblSBUS, Gustaf, Minnestal öfver Pehr Henrik Ling, hållet

å Gymnastiska Ccutrai-iustitutet d. 15 Nov. 1876. 1876.

15 s. 8:o. 0.40.

[Bydqvist, Johan £r.,] Johan Olof Wailin. Minnesteckning

1839. 62 s. 8:o. 0,7 5, neds. 0,25.

SantOBSon, Carl, Miuncsteokning öfver Christopher Carlande r.

Föredragen p& Kongl. Vetenskaps-akademiens högtidsdag den
4 April 1877. 1877. 34 s. 8:o. 0,50.

Sohlegel» Bernhard, 9t KUngapor, Carl Arvid, Den med
sköldebref förlänade men ej å Riddarhuset introducerade sven»

ska adelna ittar-taflor, 1875. 1 opag. + 409 a. 4:o. h. 8,oo,

b. 10.00.
U^^ifrarne synaa med största samvetsgranhet och sträng kritik

hafra begagnat aUa för dem åtkomliga kKUor samt sparat någon
möda för att kunna lemna sil fullständiga upplrsumgar som niujUgt,

ej mindre om de adliga personerna, deras härkomsb och efterkom-
mande, Sn om de dem fÖrlXnade sköldemKrken. För hrarje Ktt an-
glfvas do källor, hvarutur dc mcddnladc upplysningarna vunnit^, bvil-

ket är en stor fördel och ökar arbetets användbarhot för forskaren.
— — — Till form och uppställning bafva utgifvame följt de af An-

vtgifoa Kttartafloma, hvilket mftsto till .-Ula ddar godkänniH.

(Svtntk Tiäskr. 1872, «. äåSJ
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Sdbröder» Johan Henzlk, IfinDe af Jonas Hallenberg. In-

för Kongl. Akademien i Upsala hållet i OustaTianaka llrosalen

d. 17 Haj 1838. 2:a nppl. 1839. 48 s. 8:o. 0,ft0,ned9.

0,25.
l:a uppl. 1838.

Stenberg, Sten Johan, Minnc-s-tal öfvor Adam Oehlensclilä-

ger, ä den studerande ungdomens vägaar hållet i Upsala d.

G Jniii 1P50. 1850. 38 b. 8:o. 0,50, ncds. 0,2 5.

Strinnholm, A. M., Inträdestal i Svenska akademien [ofver

grefve Gust. af Wetterstedt]. 1840. 149 s. 8:o. 1,87,

ueds. 0,7 5.

Wfldm, C, Fr., Minnestecknins^ öfver Anjrustin Elirensviird.

Föredragen jui Kongl. Vetonskaps-akadcnucna Uögtidsd.ig d.

31 Mars 1876. 1876. 53 s. 8:o. 0,80.

Återkomst, En gannual Car(1lill^^, till heniinct, nr fiuigcnskapen.

Faniilje-krönika frun 1700-talct. [Anteckningar af Fru Edla

ChritUana voii FiM odi Fröken CkritHam Margrtta Sil/-

weratedt.] 1862. . 16 s. 8:o. 0,25, neds. 0,15.

D. Arkeologi ook Etaografl.

DtLben, Gustaf von. Om Lapidand och Lapparne, företrädesvis

do svenske. KthnografiJ^ka studier. Med en karta, 8 plan-

. cher och 78 träsnitt. 1S73. VII + 1 opag. 4- 528 s. 8:o.

h. 12,00, b. 14,50.

Det är en stor, med minntiös noggranhet ntfSrd monografi, icl:e

. egentligen öfver landet, susom man af titeln kuude furaiikdas att

vänta, utan öfrer sjelfva folket, dess karaktcr, seder, lefnadssätt och

samhällsomständigbeter, »k fulUtändig, att på forskningens närvarande

ståndi^ankt föga eller intet torde vara att derrid tillägga. — -~ Af
de rika materialiema har förf. fritt begagnat sig; han har derigenom
&t sitt arbete, ehuru anlagdt efter vetcnakaplig metod och utan all

eatetiak pT«ten«ton, gtfvift en alltid IKttliiafe och nndeihållando, n^n
gSng sKrdeles fängslande karaktcr, i dot han för sina 5<ppci' l:i bo-

skrifningar utdragit ur sina källskrifter just sådana skildringar, som
•ynta honom egnade att på en gång vackrast och sannast belysa det

llrftgaTarande ämnet. Efter samma gmndsatä har han valt sina illu-

strationer; dot är ingen enda af dessa vackra och fint utförda trä-

snitt, 6om icke erinrar oss, att Ti hafva icke med artisten ntan med
den exakta naturforskaren att göra. — — Det sista kapitlet i boken
är fiirfattarlt af [mnnera landshöfdinp*^»] //. .-1. Wldmnrh och behand-

lar utom Lappmarkernas natur och nybyggareväsendeta uppkomst cn

stor mingd al de frftgor, soiii fÖr närvarande stå på dagordningen,

såaom t^-istema mellan Lappar och nybygp.ire cm jagt och fiske,

grSa-, hu- och skogsvård, äfvensom deras sommanandhngar till Norge,

hvarom såsom bekant nnderbandlingar p^ålt mellan statsmakterna i

de båda brttdrarlkena. (SamHätm |«7J, s. 600^
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Hyltén-Cavaliius, Gunnar Olof, Wärend och Wiidamc. Ett

foraok i svenik ethaologi. Del. 1—2 (D. 1 i 2 bäft.). 1863
—68. 4 opag. + 508 + XIII; 6 opag. + 466 + LIX •. 8:o.

10,S5t neds. 5,oo.

Om 2.dra dtlen yttrar en recensent:

Detta märkliga arbete är na med denna andra del fuUändadt. £n
•å rikhaltig och onfttttande arkeologlik eoh etnolog^k ekOdzing af någon
evrnsk landsdel har ännu aldrig blifvit utgifven, och hvad man eljest kan

huppas eu g4ng akola bli ett resultat af de historiska la&dskapsförenin-

garna* strX^randen, det har man för det gamla miirkirXrdiga Yiirend hlir

på en gång erhållit genom en enda mans oförtrutna forilaiiug. han*

ovanliga samliogsifver, ledd al omfattande ineigtex, samt hans aldrig

•Tigtande kKdek för aahen. Det Sr emellertid icke blott TXrend,
hvars folkliga föihAUanden bclyans af detta band; det kastar i många
hänseenden Ijai öfver hela var kulturutveckling, öfver den svenäku

nationaliteten. D& dertill komma ett enkelt och ledigt skrifsätt, ett

eXrdeles redigt uppstiillande och särskiljande af olika fukta samt en
klar framställning af slutföljder, så egnar sig detta arbete ej ensamt
till liisning för forskaren, utan äfven för eu större bildad alimaubet.

Bet borde icke saknaa i någon boksamling, der man rlll ha den
TSrderUui Inhemaka literatnren i dna nationalverk representerad.

(JJlonblad€t l&ti9, h.t 67.)

Montelius, Oscar, Från jcrnåldern. Fignverua tccknaile och li-

togrnlierailc af C. F. IJndberj. Häft. 1—2. 18ö9. 2

opag. + 26 + GG + 6 ojtag. s. mcJ 8 pl. 4:o. 11,5 0.

Åfven med titel: Bcmaius from the iron age of Scandinavia.

Parte 1—2.

Sveriges forntid, försök till framställning af den svenska

fornfonkniogeaB resultat. 8:o.

Text: I. Stenåldern. 1874. 162 s. med 132 fig. 8,oo.

Atlas: Svenska fornsakcr, ordnade »wli förklarade af O. ibToit*

telius, tecknndo på triä af C. F. Lindljcrg.

1. Stenåldern och bronsåldern. 1872. 2 opag. + 1— 80
8. (261 fiir.) 4,00.

2. JeriiulUtiu. 1874. b. 81— 20ö (307 fig.) 6,oo.

Atlas tills. b. 12,50.

*—

"

Antiquités Buédoises, nrrangées et décriies par O. ^fon(cli^/s,

dcssinées par C.-F. Lindberg. Livr. 1—2. 1873, 75.

182 + 23 8. (658 fig.) 8:o. b. 12,00, b. 15,00.

FörUggame tiU detu arbete hafra fnll rStt ttll den förhoppning
de uttala i sin anmälan, att det skall med välvilja mottagas af all-

mänheten, tj forskuiugsarten är en aådan, "aom just i vår tid erhållit

en af föregående slägten icke anad iTfbdng, och som förflyttar v&r
äldsta historia från gissnlngarnaa omr&de in på eu säkrare gruud."
Vi kanna dertill lägga, att utrustningen är sådan, att den knappast
af något t vårt land utgifvet illustrcradt arbete varit öfverträfTad.

Triianitten äro utförda med ett verkligt mästerskap, och man kan icke

ae sig trött på di--<:<!a yppcrli^ra afbildningar af i sig ejelfva ?;iiiii lc?

smakfulla former, hvilku icke böra blifva utan betydelse sut^om mön-
ster far vår konstindttatri. (Samtidm 1671. s. 8UJ
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'JEontelius, Oscar, Om lifvet i Sverige under hednalidtu. 2:a

öfverscdda uppl. Med 97 träsnitt. 1878. 2 opag. + 113

+ 7 opag. B. 8:o. 1,00.

I.*a «pj»2t 1873,

La Suéde préhistorique. Traducteor J.'B- Kramcr. 1874.

172 + 1 opag. 8. med 132 fi^. 8:o. k. 4,uO, b. 6,00.
öfvcrsiittniiig af föregående arbete.

ITilSSOn, Svon, Skaiidinaviska Xor<l< ii8 ur-invännre, ett försök i

komparativa etUnograricu och ett bidrag liil nicnuiskoslägtets

utvecklingshiotoria* 4:o.

Bd. 1. Stenåldern. 2:a uppl., med amnärkmngar ocli tilUIgg,

aaint 6:e kapitlet (om bronekult urens orieotola uraprung) om-
arbetadt 1866. 3 opag. + VII1 1- 2 opng. + 214 s. o. 14

plansclior. kart. 7,5 0, nods. 3, o o.

Bd. 2. Bronsåldern [med tillagg]. 2:a uppl., omarbetad.

1862—64. 6 opag. + 171 +1 opag. s. o. b planscher.

kart. 8,00, neds. 3,oo.

tM uppl. 4J (Lunä, förf. förl).

Samlade smärre Bkrifter. Häft. 1. 1875. 89 8. 8:o. l,2f..

Innehill: Förf:s inträdesfurelä-sning ^äsoin profesBor vid Luuda
universitet 1832, afhnndlande "några vigtig.ire momenter I den zoolo-

giska vetenskapens hist^jria"
;
Program vid Lunds universiteta aekolarfeat

184C till firande af Martin Luthers död-dag; Pro^rrani vid promotioncn
i Land 1853; Bidrag till meuuiskoäliigteLs ucvccklingähibturia, i'6i*f

drag Tid SkaodinaTbkA natnrforakurem^tet 1 Stockkolm 1842, med
slutanmärkning 1876.

JtetSius, Anders, Ethnoluglsclie Sehriften. Nach d-in 'IVde des

Verfassers gcsaiiunelt [von Gust. Rttzluti]. 18(14. IX + 1

opag. + 168 s. o. 6 jd. st. 4:o. kart. lG,ou. neds. O.on.

Xanniet Anders lietzius intager redan, sedan ett fjerdcdcU äriiun-

dr.-ide ett af de första och meat framatående rummen i den etnogra-

. fiska kraniologiens historia, och det vore öfverfludipt att ännu en

gång upprepa denne mana stora förtjenster .... Samlandet af dessa

bittUIs p& inånga atållen kiingatcifdda alhandlingar fir aå myeket mera
viird v^r tack.samhct, som vi derigenom erhAlla en sammanhängande
öfvcrsigt af den kraniologiska, efter en och samma mc.tod uÖörda
karakteristiken af de mest olika »menniskeraaer», erbjudande repre>

eentantcr af a]i;i Inmniclntreck och verldtidelar.

(Wifxen.H-lif/tHrfie Ikihiye der I.tipziiitr Zcltuntj !HP5, n:r 35.)

Stolpe, Iljalmar, Bjöiköf\ ndet. Beskrifning öfver fornsaker från

XordeiiS yngre ji rnäUUr fnnna på Bjiirkö i Mälaren. [Di.str.]

I. liodogörel.se för midoisi kningnrna nnikr äreii 1871—1873.
Med en resumé pu fran.>5ka. Häft. 1. 1Ö74. 4 -f IV b.

med 2 taflor o. 2 kartor. Fol. 3,oo.

^Wisén, Theodor, OUcn och Loke. Två bilder nr fornnordiska

gudaläran. Föredrag till förmon för Stockholms högskolefond

<N:o 2). 1873. 109 s. 8:0. 1,00.
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8.

Geografi och Statistik.

A. Qeograft ooh resor.

Beckman, Ernst, Fiåu nya verlUon. Reseskildringar från Ame-
rikas Förenta stater. [Med 20 träsnitt.] 1877. 2 opng. -H

366 8. 8:o. h. 4,5 o, b. 6,oo.
•

Förf. till dessB anteckningar har ioke rest I8r att fSrdrifra tiden.

Han bar i iiiul.'i!u.^il ntt stadera Förenta statemas skolvägen företagit

färden iifver Atlanten. Kesultatet af dessa han? «ärskildi forskningar

kSima vi icke, ty dc iiro ej i denna bok meddelade; men att ban
icke, likt flydda dagars skolmästare, med likgiltigbet eller måligndm
förakt för det praktiska lifvet b&llit sij^ förnämt ifrån dctFamma ocH

' uteslutande studerat skolan, det är af dessa reseskildringar uppenbart.
Han har med besluteamlkei och flit störtat lig midft i fSrhlUanden»
ocb tydlipen baft för afäigt att icke lAta n&gon företeelse obeg^rnndad

flyta förbi ögonen. — — — Af synnerligt intresse äro förf:s skildxin'

gar ''Frftn Srenskbygden" i Amerika. Det g&r genom dem en foatar-

ländsk värma, som måste tilltala livar och en, och förf. Uter osa på
det åskådligaste blicka in i Svenskames lif t det nya landet.

(Ajionbtadet 1877, n.-r 299.)

Beskow, B. von, Vandringsminnen. Del. 1—2. 2:a uppl. 18.^3,

34. VIII + 3 opag. + 249; 2 opag. + 302 a. 8:o. 8,75.
i;a MppL 1833, 34,

tBremer» nrediika, .Hemmen i den nya Terlden. En dagbok i

bref, ekrifna under tvemie ån reeor i Norra Amerika och på
Cnba. Del. 1—8. 1853, 64. Xn + 468; 519; 531 s. 8:0.

9,50.
Hemmen i nya verldeii. Dngbok i bref under en resa i Norr»
Amerika och pa Cnba. 2:a uppl. Sammnndrag. [Med por-

trätt af Abr. Liucolu.] Del. 1—2. 1866. XI + 388; VIU
+ 425 8. 8:0. 5,uo; neds. h. 2,oo, b. 3,50.

Detta den berSmda författarinnans arbete Xr redan fSmt tå till-

räckligt kiindt och till fullo uppskattadt, att dess nya upplaga ej be-

höfver någon annan rekommendation än dess eget erkända Tärde.

De förändringar, hvarigenott denna blifTlt förkortad, bestå bnfvnd*
sakligast i uteslutningar af ta del noii < t af mera personligt innehåll

och af rent cu>kildt intrp^^sc, hvaretiiot do allmänna skildringarna af
Amerikas folk och oHentliga och enskilda förhållanden oförtindrada

qvarstå. — (Notdi$k Tid$kri/i, utgifitem SamUlom, m»J
Denna upplaga eger desmtom ett ökadt intresse genom det Bf*

hnn^, gom åtföljer densamma, och hvari författarinnan varmt ocb lif*

ligt tecknar upphofvet tiU och ntvecklingen af den froktansrärda kria»-

•om dea Nja rerMen nyligen genomgått
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BIsalAr, Vtodln.» Heliga landet och niftgriaMnde landakaper. I
åskidliga BkUdrmgar tecknadt. öfven. från andra tyaka nppL
[af /. DiUner}. 2:a nppl. 1861. Vn + 140 a. 8:o. 1,S5,

neda. 0,so.
t:a uppl. 1849.

I en tysk vetenskaplig tidskrift jtfcris om originalet till detta

•tbete följaad« omdöme:
Detta med mogen grundlighet i ett ädelt sprik skrifna verk Hr

ett iörtiäf&igt hjelpmedel till kännedom om det heliga landet, hvar-

fBmtan det Kr omöjligt att fatto den UbUak» Ustorien oeh g»ra de
heliga berättelserna lefvando för anden. Det iir lärobok och lä.^chok

p& en gång, och i båda dessa afseendeu är arbetet af stor furtjctist.

ChydeniuS, K., Svenska expeditionen till Spetsbergen hr 18G1

under ledning af Otto Torell. Ur deltagarnes anteckningar

och andra handlingar »kildiad. Med 1 kartii, IG t.ulor och

18 träsnitt. 1865. 6 opag. + 480 s. st. 8:o. b. 12,o
,

b. 14,00; neds. b. 6,50| b. 8,50.

Ti tro, att natarreteiiBkftpena odlare, hvar och en i eitt fack,

skola I detta arbete finna undervisning och ämnen till b^^frrnndande.

Åtminstone har detta varit händelsen med oss. Men vi hoppas ocke&,

att Sfren de Utiare, lom ieke göra anspråk på namnet natnrfortkare,

icke skola lägga bukcu ifrån sig utan att känna, att tler;»3 kunskaps-

och idékrets har blifvit utvidgad, under det att den enkla berättelsen

i synnerhet om de landezpeditioner, som fSretogoe af sHrBkilda par-

tier och för särskilda syftemål, innehåller tillräckligt af spännande
momenter för att tillfredHhtiUla läsare af vanligt slag. Xskådlighcteii

af de meddelade skildringarna af Spetsbergena natur förökas i hi g
grad af en mKngd större och mindre träsnitt och färgtryckta \^\:\n-

scher .... I sin helh' t utgör detta arbete en heder för vårt I.ind

och är till utätyräel ett bland de vackraste, som lemnat svenska pres»

•en. (Xordiik Tid$kri/i, utgi/ben ttf Eamilio», 18660

Dimér, K., éls KordanakiÖld, A. E., Anteckningar till Spcts-

bergena geografi. Med en karta. Till Kongl. Vetenakaps-

akademien inlemnade den 14 Juni 1866* 1865. 15 a. 4:o.

3,50.

— Explanntory remarks in illustration of a map of Spitzbir-

gen. Tranplatcd from thc transuttions of tho royal Swedi 1»

Academy of Sciences. 1865. 23 s. st. 8:o. Med karta

5,00, ntan d:o 1,00.

Eneroth, Olof, llfdland. (1859.) Några drag till en kidturbild.

18G0. 2 opag + 102 s. 8:o. li^^i ueds. 0, 50.

Författarens itu Kr lifllg och filngslande, oeb den titg&ngspnnkt,

han valt för eina obserrationer, ny och sjelfntiiinlig. De två för>ta

brefven afhandla naturen och odlingen i Holland, med åtskilliga eido-

biickar på dess förflutna historia, det tredje iunehullcr tsakupps^ifrcr

om landtbrnkct och trädgårdsodlingen, i det fjerde skildrar fi»ii.ift:i-

ren den holliindska staden, i det femte meddelar han åtskillij^a dr. »g

nr Hollands vetenskapliga, religiösa och konst-lif, samt berör folk*

nnderrisningenf hTsrpå det femte och dsta brefret innehåller en a. k.

latbetcaktelse. Då författaren med stna öfrl(s egenskaper förenar
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lörm&ga att uppfatta det karakteristiska i aå riU landtbjgdcnt åom
etädcrnas fyeionomi, ekall nog hans Ulla, men med Taket dnse läv-

fattade akrift finna räg till rätt mllnp-n läsare.

(Post- och IfirHes Tidningar 1800, n.-r 247.)

Eralev, £d., N:r 3. Lärobok i allmän geografi för elementar-

ISroverkena ligre klasser. Bearbetad for STeoska AtAmt a£

Eflv. Lindahl. 1872. 172 s. 8:0. b. 1,50.

N:r 4. Lärobok i geografi for Sveriges folkskolor. 8:e 5f-

veraedda appL Med 36 träsnitt. 1879. 120 s. 12:o.

11. 0,40, b. 0,50.
ha 2;a uppl. 1813, 3.e 18:4, 4:f IST5, 5:e 1876, 6:e 1877, 7:e 1878.

£xpoditiouer, Svenska, till Spetsbergen och Jan Mayen, utförda

muler urcu lbG3 och 18G-4 af N. Dunér, A. J. Malmgren,

A. E. Nordenskiöld och A. Qvenncrstedt. [Med 1 karta, 8

taflor o. 8 träsnitt.] 1867. 1 opag. + 261 + 4 opag. s. 8:o.

5,50; neds. b. 2,i)0, b. 8,50.

Inneb&ll: I. Svenska expeditionen till Spetsbergen ur 1864 (fort»

sättning af oxpodif ionrn hr 18C1) uniler lcdni:ig af A. E. Xortlen-

$kiöld. IL Autcckuiugar Ukn. cu resa till läbufvct i trakten af Jan
Mayen år 1868 af A» Qpeftnerstedt. HL YetenskapUgt bihang till den
Hvenska Spetébergs-cxpoditionen 1861 af A. J. Mnlm<jren, innehållande

en förteckning
. på du vetenskapliga afhandlingar, som blifvit offent-

liggjorda med ulednbtg af erenaka expeditionema tiU Spetabergen,
ISfvensom förteckningar p& Spetsbergens dJEggdjor, foglaTi fiakar, in-

sekter och högre organiserade växter.

[Fleurian, J. C, kallad Marquis de Langle,] Pittoresk tafla Sfver

Schwcitz, af Marquis dc Langle^ författare till liesan i Spanien,

ett arbete som haft dou äran att oHentligen brännas. Ofvers.
1824. 72 B. 8:o. 0,50.

Prios, Th. M., & Nyström, C, Svenska polar-expeditionen år

1868 med kronoängfartyget Sofia. Reseskizzer. Med 10
trfisnitt, 4 färgtryck aaint 1 karta. 1869. 6 opag. + 281
s. 8:o. h. 5,00, b. 6,90; neds. b. 2,50, b. 4,oo.

Det iir om ett nSJe att fitsta bokkSpares nppmXrksamhet på
denna, å Norstedt & Söners förlag ntgifna, vackra volym. Allmän-
heten har med ett aå stort intresse följt våra yetenskapsmäns färder
till h8ga Vorden, att denna ntförliga skildring af den senaste ntaa
tvifvel skall hclsna viilkoir.men öfverallt, der man har nigon k'insla

för den nationela betydelsen af ett företag, som så väl häfdar v/vrt

lands Tetenskapliga Ira. — " Det i typografiskt hitnseende prydliga
arbetet är försedt med fitskilliga träsnitt och fXrgtljdi samt en karta
Vfver hafret mellan Spetsbergen och Grönland.

(A/UnMad€t 1869, n.-r 298J

Gosselman, Carl August, BesSk på Ertbolmaroe i Kovember
1842. 1842. 60 s. 12:o. 0,50.

Oossciman är, ritger en UteTatarhifltoriker, "ett af lejonen i rår
resebeskrifnings-literatur, — en svensk Marrynt." Samma klarhet och
Xdelhet i tanken, samma humor i uppfattningen, samma klassiska

skSahet I stUen, som ntmXika fVifattarens stBrrs arbslen, mBta lis*>
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ren äfven i denna lilla förtröflUga skizx, hTllken i sin art kan jeia-

fSraa med det yppersta, som Tår literatar eger.

Grey, Mrs William, född von Stedingk, Dagbok imUcr cu resa

till Egypten, Koii8tantiuo;)e1, Krim ooh Grekland, i prioMDS

och prinseaaaiis af Wales auite. öfrera. 1870. IV + 162
8. 8:o. 2,00; nods. li. 0,7 5, b. 1,7 5.

Om ori;rinalet inzielialler Timfs för den 24 Dec. 18(39 följande

omdöme: liokens hela luaucr är särdeles tilldragande. Den eger ett

qrlnligt bebag, en naiv glädtighet, som glfver äfven åt deaa minsta
detaljer ett särskildt intresse, helt oberoende af det ämne den af-

handlar. Den iir genomträngd af en sann ladji$ fina smak och älsk-

lig» iBtk, eaker som ingen kooat förmår efterUtrms, hrarken i aXll*

skapsHfvct eller i llt-Taturcn. Vi hafv.i icke förr 6ett napon rese-

beakrifning, hyilkens förträfflighet Tarit af samma art som mrs Grcys.

Hon bar balt ett oranllgt Intresaant tema att bebandla, ocb det synes
088, 8om hade hon .nn«!aglt det p;\ eu ny sträng. Hennes bok eger
visserligen icke konstnärlig fulliinduing, men hennes fina instinkt har
lyckligt ledt henne, och hennes dagbok tjusar oss genom en naturlig,

omedveten talang, som skiljer sig lika mycket från en konstlad odb
nteslntrinde literär produkt, som skogens sång är olik orkestema larm.

Om öfversättningen yttrar un recenaont 1 Aya Dagl. Alleh. (n:r

121 för år 1870), att den "är trogen och gjord med lätt och skicklig

hand camt med ett i allmänbet lyckligt akt^ifrende på erenak» eptå^

kets fr)rdrinj;.'.ir".

Heor, Oswald, Om do nyaste upptäckterna i den höga Norden.

Furedrag li&llet <len 28 Januari 18C9 pa rudbuset i Ziirieh.

Öfvers. från tvskan. 1869. 20 s. 8:o. 0,50.

KjöUman, P. B., Svenska polar-expeditionen år 1872— 1873

nnder ledoiog of A* E» NordenakiiHä. Med 13 tråanitt, 3

litogr. o. 1 karta. 1875. 2 opag. + 352 a. 8:o. h. 7,»o,

b. 10,00.
Till raden af dc rikhaltijra och präktigt utstyrda skildringar faf

polarfärdemaj, dem v4r literatur redan eger, sluter sig värdigt före-

anrade arbete, son i yttre biSnseende genom planacber, triteaitt oeh
karta samt papper och tryck utgör ett särdeles framstående företag,

f örfattaren, en af deltagarne, bar haft något biträde af prof. Norden-
skiöld tamt dessntom förfogat 'ötrvr åtskilliga dagböcker Sfrensomen
eller annan vetenskaplig uppsats laeJ anledning af färden. Af dessa

materialier och egna hågkomster har han lyckats åstadkomma en Mig
och tilltalande beiitttelse om de Sfrentyr och faror, de mödor ocb
försakelser, de fröjder och lidanden, tiU hvilka resan gaf upphof.
Bokens stil, fängslande genom sin enkelhet och renhet, passar för-

träffligt till ämnet, som nr af stort och alhiiäut intresse, icke minst
genom den måtta i det rent veten-^kapliga, som förf. förmått, säkert

icke atan STårighet, taga i akt. OWj/a DagL AlUk, 1915^ «•*''

Snorring, O. von, Två månader i Egypten. Anteckningar. Med
2 kartor, 16 träsnitt ocb litografier. 1873. VII + 321 +
1 opag. 8. 8:o. [Dii>tr.] li. 6, .so, b. 8,7 3.

Genom Lappland, Skåne och Seeland. Beeeskildringar. Med
8 träanitt. 1874. 396 + 3 opag. s. 8:o. [Distr.] b. 4,25,

b. 5,7S.
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Idgnell, And., Boskrifning ofvcr grefskapet Dal [landskapet Dala-

land}. Del 1—2. 1851, 52. XVU -f 2Ö7 8. med 1

korta. 8:o. 6,oo, nedi. 3,oo.M Kr «tk «rb«to af Uagrarig ooli ^éUMVadlg fonlming^ TiMer>
ligen den bästa af alla våra provinsbeakittDlngar, ooh Kfntn gmom
Yitterhetsakftdemiena pris vitsordadt.

(Tfdtkriji ftk- LUtnOmr mi, 9. 381.)

Lundgren, £gron. En mfilares auteckuiugur. Utdrag ur dag-

böcker ooh bref. 8:o.

1. Italien och Spanien. 2:a nppl. 1873—74. 424 + III s.

b. 4,50, b. 6,00.
1:a nppl. J970.

2. Indien. 2:a uppl. 1874. 242 + II s. b. 3,25, b. 4,75.
l:a uppl. 1871,

8. Lediga stunder i firimmande land. 1878. 246 + II a.

b. 3,S6, b. 4,7 S.

Om första delen (Italien och Spanien) af dessa nntcckningar,

hvilka alla erhållit kxitikena enstämmiga loford, jttras bland annat i

aoenih Tidtikrifi (1871, b. 2):

Att anmäla ett arbete 6om detta kan egcutligon icke bli annat
än att skrifva en hymn, en lofeång öfrer, att det dock ännu finnea

poesi i verldcn, och detta kommer helt enkelt deraf, att man ovilkor-

ligen smittas af förf:B glada lynne och hans glödande hiSnfiJrelM . . .

Egron Liuitlf^rcn har nioii sina anteckningar frainbrugt samma vprkan,

som "Kuhrcihen" berättas åstadkomma pä Schweizaren och Tyrolarcn;
de bafva framkallat någonting liknande den djupaste faenllbigtaa, men
icke af sjukligt, nedsättande, kraftturando slag, utan en s&dan, som
hvarje sinne med liAig känsla erfar infur ett skönt konstverk eller

Tid &hl)Tand« af hSnlVniide poesL Det Xr en lyftande, renande ooh
befriande längtan ej Uotfc för Sciderns egen skull, för dess skönhet,

rikedom och värme, utan först och främst för det sätt, bvarpA denna
IXngtaa Tiiokea till lif, ty ri erkKnna osa hlir atå inför ett konstrerk,

i sin art, genom omedelbarhet i uppfattning och konstnärlighet i

framställning, lika tändande och fyllande med lif som den yppersta
dikt. Och hvad vi i synnerhet beundra i denna konstnärliga fram-
tKUaing, det är m&larons, furgkonatn&rens förm&ga att, nkr han in&-

lar med ord, och icke med fiirger, göra det just så, aom man mod
ord skall måla, att han så klart är medveten om, hurusom han vid

skrifbordet förer ioke längre penseln, ntan pennan i hand, att han,
med ett ord, visar sig vara lika säker stilist som han är färgmästare.
~- — — Egron Lundgren är oöfvertrufilig i att återgifva hvad han
ser jost 9å, som han kSaner det, ooh derför bli hans bilder, ehnm
tecknade efter Terkligheten, ofta nog akta poetiska. — — —

Ziöiner, E., Handbok i geografi. På STenska ntgifren af Ähr,

MUn, Med kartor o. 178 trfisnitt. 1877—79. 611 + 1

opng. 8, 8:o. h. 7,50, kart. 8,2 5, b. 9,oo.

Murat, Achille, Karakteristik öfvcr Förenta staterna. Ofver?*.

af G. Swnlerus. 1831. 80 s. 8:o. 0,3:..

Nordenskiöld, A. E., Redogörelse för en expedition till Grön-

land år 1870. Aftryck nr öfrersigt af K. Vet.-akad. fSrb.

1870, n:o 10. 1871. 112 e. med 4 pl. 8:o. 1,00.
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KOVdOnBkiöld, A. E., Redogörelse för den BvonskA polarexpedi

tionpn år 1872—73. (Ur Bihang till Svenska Vet.-Akad.

harull.) 1875. 132 b., 1 pl. o. 1 karta. 8:o. 2,50.

Utgör n:r 2 al "Bidrag till kiianedom om de arktiska ländernas

natnrförfaållandeii, gnmdade på nndenSkningar utförda under sTenaka

expeditioner till polartrakterna". — I ett tillägg Kr bland annat inta-

gen en förteckning öfver "arbeten och upp6at«er öfrer de svenska

ntlMAm expeditionenia''.

Bothlieb, Carl Fr., Beskrifning ofver Kongl. Riddarholmskyrkan.

1822. 6 opag. + 311 + 1 opag. s. med 3 pl. 4:o. 4, 5 o,

nedt. 1,00.

Btt arbete, som af iakkX&Ban berSmiMS f8r gnindllglL«t oc1&

noggrann forskning.

Hydqvist, Johan Er., Resa i Tyskland, Frankrike och Italien.

Del. 1: Tyskland. 1838. 2 opag. + 318 + 1 opag. 8. 8:o.

1,50.

Sidenbladh, K.» Sveriges bfiradB* och soekentuunn. 2:a uppl.

1873. 126 1. 8:o. 1,50.

ka tv^. 1872 a SUMåtUk tiäåkr, h, 99).

SUjMtrOlllt A., Anteckningar och obsenrationcr rörande Norge,

i synnerliet de nordliijnsto delnrne af detta land. Norrköping

1842. 191 + 1 opag. b. 12:o. Med 2 kartoro. 2 pl. 1,50,

neds. 0,75.

Författaren kaHadea af legeringen tfll deltagare 1 den retenakap-

liga expedition, som &r 1888 utrustades från flera europeiska länder

för anställande af forskningar i polartrakterna, och de iakttagelser af

mera aUm&nt Intreaae, hvilka han under denna expeditloa fli^ till*

fiOle att gSro, har han framlagt i detta avbete.

Resa i Förenta Staterna. 8:o. 6,50, neds. 2,00.

Del. 1. Om bildningsmedlen och bildningen i Förenta Sta-

terna. 1852. 8 opag. + XIV + 424 + 1 opag. b. o. 6 pl.

Del. 2, Patentvfisende och jcrnvägslagstiftiiing i Förenta

Staterna in. m. 1854. 2 opag. + XX + 164 b.

I en tid, då dels ntviiudringslusten till Amerika år från år gri-

per omkring sig, dels Förenta BtOtemas politik begynner att mera
direkt inverka på det gamla europeiska Bamhnllssystemet, blir hvart

bidrag till kännedomen om detta vestems förlofvade land af så myc-
ket större TlgL Då demokratlena Sfrerrlgt jnat Kr gmndkinnetedc*
aet på dessa stater, och domokrationa framtid åter hvilar på den upp-

foetnn i både politiskt och intcllektuelt afseende, som kan göra fol-

ket akickligt tiU sjelfstyrelse, så bar br B. jnat valt det intressan-

taste Hmue fr.r ^ina skildringar. Intresset deraf blir så mycket
atörre, emedan vi här i Sverige just äro sysselsatta med ordnandet
af både fblkakola ocb bSgre undervisningsverk, och de l&rdomar, !
i detta abeende kanna från Amerika, ej böra vara utan gagn.

( liddrift för Literalur, ]^^2.)

Somerville, M., Fysisk geogrnfi. < »f vers. från 3:e ongnlBka tippl.

Del. 1—2. 1854, 56. Vill -f 350; IV f 348 8. 8:o. h.

6,00, b. 7,5u; neds. b. 2,00, b. 3,5U.
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66 SABTOR.

Ett engelskt fruntimmer, iitrnstadt med förrånande naturanlag
och omfattande kunskaper i matematik och naturvetenskap, bir för-

fattarinna till detta, arbete, som i England ständigt utgifvea i nya
upplagor, och genom fifrenkttntngar bllfrit ^nridt öfver hela Bowpa.
Många förnclakttgs omdömen latin ntkalate derSfver Xfren i den
svenska prcfisen.

Ulschendorf, Constantin, Det heliga landet. Resor i Palastina,

Egypten och på Sinai-halfSn samt fyndet af Codex Sinai-

ticna. öfvere. 1869. 294 a. o. en karta. 8:o. h. 2,so,

b. 3,50.
Bland den mängd skrifter rc>rande Egypten och Palestina, hvllka

på sonasto tiden sett dagen, torde det näppeligen vara någon, som i

M.-i hi'<^ grad furtjenar den civiliserade vorldens uppmlirksamhet som
Tisch<-'ndi>rf.s resobeskrifiiiuL'. livars öfverflyttande på svenska i »?n

vårdad öfversiittuing och med viirdig yttro utstyrsel gör den ansedda
IBrIXggareflman all heder. Boken har ett stort ^retrilde framflfr

andra, pom behandla samma ämnen, derför att fÖrf. egde en kolos.*.'il

vetenskaplig underbyggnad, som satte honom i stånd att bättre äa
de flesta fatta, kritiskt bedöma oeh historiskt belysa hrad han aåg,
att han genom flera förcprierido resor var orienterad I dessa trakter

och slutligen att han företog den resa han skildrat onder sådana för-

blUaaden och med ett så oTanligt patronage, att han derigenom fick

tillfälle att taga fullständig reda på en hel mängd märkliga saker,

hvilka eljest kristna och vcsterländingar aldrig få tillfälle att skåda,
öfversättningcn är gjord med iusigt i ämnet och den största eorg-
fitUlghet. (A/loMadei 1969, tu-r 297

J

B. Kartor.

Amundson, Albert, Jernvägs-, »liligens-, post- och tolcgrafkarta

öfver Sverige, jemto jernvägs-, diligens-, post- och telegraf-

underrättelser. 2:a uppl. 1875. 1 bl. folie o. 8 s. text.

8:0. 0,7 5.

La uppl. 1872, omtryckt 1873.

BaoUloff, A. B« T., Knrta 5fver kanalvägen mellan Stockholm
och Göteborg. Mod t< ckiiingar öfver do märkligare ställena

samt text på svenska, ty^^ka, franska och engelska sprakon.

1873. 6 kaitor o. 20 s. te.\t. lit. 8:0 pb. 4,5U.

Karta ofver Vcttem till ledning för resande. Med vignettcr

samt text. 1874. 1 karta o. 11 s. text. 8:0. pb. 0,90.

Brodiiit B.» A Dahlman O. E., Karta dhrer Stockholm npp-
rittad \y\ stadens bekostnad af Kongl. Topografiska corpsen

Ärcn 1862—67, samt medelst mätningar och tomtinsättningar

kompletterad, sammandragen och utgifven år 1870. Sknla

1 : 6000. 2 blad. 6,00,

uppfodr. pa val", i fodral 13,00,

nppfodr. och femiasad, pä rullar 13,00.

aamma karta. Skäln 1 : 12000. Med special Sfver Sta-

den inom broame i skalan 1 : 6000 och arealbeakrifning.

1872. 1 blad. pb. I,<i0.

^—• samma karta. 1874. 1 blad. clotb. 0,80.
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Denna nppl., i samma skala som don före^ende. miptnper on-

dast de egentligen bebygda delarne ai ätockbolms område, friui Carl-

bergB»Ueon 1 norr till SkanstaU I iSdtt ooh från Knngaholma tull t

Tester till och m^^d Djnrcjårdsätadon i öster, hvarfömtoni & densaminn
•pedalen öfver staden inom broarne och arealbe&krifningen äro ute-

alntna.

Hahr, August, Fysisk och politisk karta öfvcr luullci sta och södra

Sverige i 8 blad. Skalan 1 : 500,000-dei af nat. storl. Ut-

gtfven pft fSranstaltande af Kong^. EcUetiaatik-Departementet.

1868.

I ezempl. 9,00, uppfodr. 15,00, uppfodr. o. fernissad 18,00.—- Fysisk och politisk karta ofver norra Sverige. Efter nyasto

kartor och pä prmul af astroiioiniskt bestämda orter saninian-

dragen och författad uti 1 : 1 ,000,000-dcl af uat. storl.

1870. 2 blad. T exempl. 4,oo, tippfodrad o. fernissad 8,no.

Historisk atlas till skdidrnas tjenst. Köpenhamn 1876. Tvär folio.

A. Forntiden i 7 kartor. 1,0 o,

B. Medeltiden i 5 kartor. 0,75.

O. Nyare tiden i 8 kartor. 1,00.

D. Norden i 8 kartor. l,oo.

Karta Sfyer Lidingön. 1880. [Distr.] I ez. l,so, nppfodr. m.
pb. 2,00.

Karta öfver Kopparberfrn ISn iitpifven af Generalstabens topogra-

fiska afdelniug. 1879. Skala 1 : 200,000. 6 blad. [Distr ]

10,00.
Deona karta Kr teke grandad på aiiikilda detaljrnXtniBgar, vtaa

endast ett pamniandrag frän befintliga Btorakiftes- och Bockenkartor.

Kjellerstedt, P. A., Karta öfver Vestcrboltens läu, sannnandracreii

och författad äien 1870—78. l:a Delen innefattande nedre

landet. Skala 1:250,000. 1879. 2 blad. [Distr.] 5,00.

LarSBon, J. M., Södermanland; SSdermanlaiMia Ifin jcmte SSder-

t5m i Strengnla stift. I^ter topografiska karteverket och

offentliga handlingar författad 1876—77. Skala 1 : 150,000.

1880. 4 blad. I ox. 5,7 5, uppfodr. R.T.-i.

Mentzer, T. A. von, Globkarta. [2:a uppl. 1870.] 1: Östra

halfkJotet. 2: Vestra halfklotet. 8 blad. I ex. 0, -0.

uppfodr., med rullar 14, oo.

/:« vppL 1867,

Both, H., EarU dfver Asien i 6 blad. Skala 1 : 8,000,000. 1878.

I ex. 6,00, nppfodr. m. rullar 12,oo, d:o m. fina mltar, fer-

nissad 16,00.

Väggkarta öfver Europa och Afrika. Skala 1 : 8,000.000.

18Ö0. 6 blad. I ex. 7,75, uppfodr. med finare rullar, fer-

nissad 17,2r».

Karta öfvcr Afrika. Skala 1:8,000,000. 1880. 6 blad.

X ex. 6,7*1, uppfodr. m. rullar 12,75.
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Both, K., As BMdchoH; B. T., Karta 5£ver BTOiige, Norge och
Dannark. Skala 1 :2,000,000. 2 blad. I exempl. 2.7 5,

enkelt uppfodr. 4|7ft, nppfodr., i fodral 5, 5 o, d:o med fina

rullar, fernissad 6,50.

DeDXia karta gör ett behagligt intryck. Lågländerna äro gröna,

medelUbuleni» hTita med bnm akiftaing, djnpare t fitrg allt eHm åm
ökade stlgningPTi, fjHllen bruna, j'jk]ar och snötoppar hvitblA, haf och

sjöar helbl&. D& landskapen i Sverige bitde I skolan och det dag-
liga lifreft Kro Tigtigare Xn Utnen, tbo de fSma grXiuer och Baam
kraftigare angifna än de senaros. Floderna äro »tarkt markerade.

Kartan är ej ölTerlastad med namn, stundom m& bända dermed når

got Hit ipenaiB. Den fyitslca geografien Kr meet ^godoiedd, hrU-
ket på ta. kaite, afsedd hafvudsakligen för nngdom, väl ock kr det
rätta. — Kartan är förträfflig att I hemmet pryda väggen i lär-

juQgames rum, och till detta ändamål anbcfalles hon på det varmaste.

Den dagliga åsynen af en vacker karta, redig, enkel och i synnerhet
i det fysiska rikhaltig såsom denna nr, nr högligen fruktbringande.

Särskildt lämplig bör hon vara såsom belöning i skolan och såsom
gifva i hemmet (Pedag, Blad

C. StaUstik.

AmnndtOlla AlbexC» JemTiga-, diligens-, post- och telegraf-

undenrlttelaer, upptagande pasaagerare-a^^ifter vid jemriga-
och diligeoB-linier, taxor för resgoda, ilgods och paketet, un-

derrättelser för koneapondenter m. m. 1873—1874, 1873.

VI -f- 50 B. 8:o. 0,50.

Areal, Sveriges, beräknad af Generalstabens topof^rnfiska afdclning.

Beräkningarna offentliggjorda af Kungl. Statistiska Central-

byrån. [Aftryck ur Statiatiak ttdakrift.] 1876. 2 opag. -h

111 a. 8:o. 1,50.

TAhnrat» B.» AdminietratiT oeh atatistiak handbok. Bihang tfll

'

Sveriges statskalender. 4:o uppl., ntp^ifven med andringar

ock tiUigg af Karl Sidenbladh, 1879. IV + 350 s. 8:o.

h. 3,50, b. 4,50.
l:a uppl. Jb64, 2:a 1868, 3:e I8T2.

Hollstonius, J., Studier i jeniföranfle befclkninf^sstutistik. (Bi-

bång tUl Statistisk tidskrift.) 1874. Vi + 169 s. 8:o. 2,00.
AllmXnlieten' miste få Sgonen Sppna f8r atatietikent be^elae

och småningom vänja sig vid att fr&ga henne till rids i sidana fall,

der hon ensam är i st&nd att lemna tillförlitliga utgångspunkter. För
att Tlteka ea alik allmKBaaxe båg, hrarmed Xnnn Kr akäligen Uent
bestäldt, synas oss sådana böcker som hr H:s vara de hiL^t egnadej
liksom hans arbete äfvcn är ett vackert vittnesbörd om den veten-

skapliga anda, som råder i vårt statistiska embetsverk. — — — Det
jem förande framställningssättet, som förf. valt, är i hög grad lärapedt

att framhålla just det väsentliga i statistiken, hvilket icke är siffrorna

i och för sig sjelfva, utan den i talen uttryckta verkligheten och dess

förhånande till likartade fSreteelser i samma eller olika tid och ram.
Detta Jemte den noggranna redogiirdsen för den nnttda statlstikeaa
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hnfvnidföretnfil och bokens klara, ofta liHipa stil göra det ejmnerlieren

önskvärdt, att hon måtto fä nk mttuga latiare, eom ämncti» vigt för-

HeUrtWidui, J.* StotiatiBkå meddelanden. I. 1876. 5 opag. +

Detta häfte innefattar cn paiiiling af de etatistisk.-i meddelanden,
som tid efter annaa under ar 1875 varit införda i Aftonbladet. Ut*

gIfTarens afalgt Ifar att hXrigeoom gagna dem, som hafva sinne för

Htatistikens Utedomar, men ej ega Utt tillgång till den omfattande
mat<'ru'l.

Xndelningar, Sveriges adminiatrativa. BedogSrelae för fögderien,

landaflakala- oeli linaoianadiatrikten n. Bl. På nådigate ba-

fällning meddelad år 1878 af Kmigl. Statiatiaka Centrat-byrån.

[Aftryck ur SUtistisk tidskrift.] 1878. 114 s. 8:o. 1,50.

SydQvlsti Carl, Om nutidens konimnnjl;ntif)ns-anstalter, eller lands-

vägar, vatten- och jernväj^ar i Knropa och Förenta Staterne.

Del. 1—2. 1848, 60. 622 s. 8:o. 7,75, neds. l,f>o.

tSidenbladh, Elis,] Om taxeringaTärdet af Sveriges jord. Af-

tryck nr Statiatiak tidakrifC. 1879. 60 a. 8:o. 0,75.

BtatUilUt* STeriget offidak, i aammandrag 1879. (Äftryok or

Statistisk tidskrift.) Med "Index en Fran^aia", 1879. VIII

+ 85 8. 8:o. l.no.

Föregående årg&ngax 1870—78 å 1,00.— Be b&da första årg. äro

Qtarbetade af B. 8id$Madkf de följande af K, SidenNadk,

JltatiBtlsk tldBkrlft, ntgifven al Knngl. Statiatiaka Central-byrån.

Håft. 1-57 [»Bd 1—8 ocb årgångarna 1870—79], 1860—70. 8:o. Pris för hrg. 2,00.
från och med år 1870 (häft. 24) utgifres denna tidskrift, som

fSmt ntkommit i Ma hXften, i åryångiw å 3 håjim om draC, innehål-
lande tillsammans omkring 12 ark, till ett pris af 2 kr. Flcre ärgftn-

gar åtföljas af •upplemeattlitften, hvilka aärskildt tillhandahållai,

L8«a kXften ilOiae «& prfa berKknadt efter 20 Sre per ark.

Do först ntgifna tre banden (23 hiiften) säljas till betydligt ned-

satt pris: Bd 1 (h. 1-7) 2,00; Bd 2 (k. 8—14) 2,00} Bd 8 (h. 15
— 23) 2,«>0.

FSljande dfreraigt af de vigtigare artikelrabrikema torde

gifva ett begrepp om tidskriffcena rikhaltiga innehåll:

Till Htatiflt. embetsvcrkens historia o. organiiiation (h. 1—4, 10).

— Utkast till en phm fur Sveriges of&c. sUtistik (h. 24, 26). — Om
de intemationela atbjtena af offlc. ttatiit. redogSreltor (h. 1). — Om
den internat. statist, kongressen o, Sveriges ofRc. statistik (h. -f).

— Den 6:e intemat. staUat. kongressens beslut (b. 10). — Folkmängd,
vigde, fddde, dlNIe m. m. 1 kvarje Ila aed. Tabellverkete början 1740
(h, 1—8, 6— 12, 27, 37, 43, 50). — Generalsammandrag öfv. vigde,

fiidde o. döde samt folkmängden i Sverige vid slutet af åren 1866—
6t (h. 1—6, 7—9, II, 12). — Folkmängden i Stockholms sllrsk. Wr-
aamhr vid slutet af 1804 (h. 11, 12). — Folkräkningarna i Stockholm
O. Göteborg d. :n Dec. IMCH (h. 20, 21, 25). — Befolkningsstatist, tabeller

öfv. Sveriges liin ^h. 45, iär$h. utgifven). — Proportionen mell. könen
bland de födda o. inom den stående befolkn. med sSrdchlaeyntill Sverige

o. dess provinciela olikheter (b. 81). — Om begreppet medellifslängd

4h. 10). — Om dödligheten i försU lefnadaåret (h. 38, 29). — Om

tjeaar. (Snmuh fidtkr, 1874, «.

88 B. 8:o. 1,25.
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fhåll. mell. LretB olika m&uader o. folkmängdena årliga förändringar
(h. 11, 12). — Årstidernas inflytelse p& dödligheten (h. 66). — Om
mord o. sjelfmord i Sverige 17öO -1870 (b. 43). — Anteckn:gr om
T. statoT«r1nt i Udra o. nytM Uån (h. ft). — AOm. btvaiaiagm
1818-61 (h. 8, 9). — Öfvt r-ipt af tulluppbörden 182.'i— CO (h. 6V —
Öfvers. af bevilln. eft. l:a artikeln (h. 1).— OmtaxeringaTärdetaf äveiigea

jord (h. A2, «élr«fe. utgi/ven). — Pttnlag till komnranal finantfltttiftilc (h.

39). — Uppgifter ang. fabriker, handtverkerior o. hrindel (h. 8, 9). — Ar-

botsprisen &re& 1865-76 (b. 60). — Pörtlag till en jordbnUustatiatik

(b. 6, 8—12). — Pttralag tffl fSrKndndt titt f8r erh&Uande af en dal

jordbmksstatist. uppgifter (b. 40). — Skördame i Sverige o. deraa

Terkningar (h. 29). — Fällda rofdjnr m. m. (h. 7). — Sparbankerna

i Sverige 1860—77 (h. 13, 14, 16, 17, 19, 22, 27, 80, 84, 86, 40,42,

46, 49, 68, 67).— FSnlag till statistik öfv. fattigvården (h. 29,89).—
— Åeigter rör. 6t:iti«tik öfv. epidemier (h. 43). — Pbii till statistik

rör. elementarundervisn. (b. 87). — Just.statsministems brottmålabe-

rSttotoer (h. t, 8, 19). — BUUéL radogSrabe »fr. de 18«e fSnlttftd*

elektors- o. riksd«giBiatin.-ivalen (h. 18). — Statist, minnesblad bfver

Stockholm (b. 15). — Sveriges areal beriikn. af Oen.atab«ns topogr.

afd. (h. 47, tänk. iriffi/ven). — P. V. om ISget af STecigM indpoiikter
o. om längden af dess griiiijcr (b. 40). — Sveriges administrativa in-

delningar (h. 64, sur$i. utjijien). — Srerigcs härads- o. sockennamn
(b. 88, ny vppl. «e sid. 6o). — Statist, npplysnrgr ang. kolon. BC
Baifhelemy (h. 11, 12, 46). — Spaniens ofio. itatiattk (h. 1—B). —
Senaste ffilkräkn. i England, Frankrike, Preussen, öfriga tyska stater,

Danmark, bchweiz, Spanien, Italien, Grekland, Förenta staterna m. fl.

(h. 7—9).
Dessutom innehåller första häftet i hvarje årgång, allt ifrån &r

1870, under titeln: "Sverigct i^fficUla ttatutik i 9amtnandratf'\ enöfrer»

•ift ftf inaeliiltot i da atSrza atsUsfelaka pablikattontms: ""Bidnf tfll

Bvwigaa ofidel» ataUatUc"} daiaasaiiiiiiandngiitgifTaaifftiillnkOdt.

SundblSg, Chutai; Befolknlogi-itatiitidM tabeller Sfver SverigM-

lin. 1876. 58 8:0. [Aftryck nr StatiBtisk tidakr.] 1,00.

Ttobellarilk OOh grafisk Aramställning af evenska etAtcns in-

komster och utgifter åren 1849—1871. 1871. 5 tab. l,oo.

läCn att genom diagram vlia vpp" och nedgående i etffertal,

förtrutiligt tillämpad på befoIkniBgS^«tatlatUcen, se vi bur fcir första

giagOB a&Tlbid på bataekaiiigeii af atatena alIXrer, dess aänkllda tn-

komsttitl:ir, öfverskott eller bri.«t för en lilng räcka af år. Systemet

är lika sinnrikt uttänkt som välkommet för dem som sysselsätta sig

med den offenfUgm knsklllBlngen, oek kXftet har redan gfoct alf tfll

etfc TiMerUct, om •] onmbttrilgi Uhang till 6tatsut«kottets utlåtanden.

(Samtidtn t87l, a. U2).

t Förteckning på de herr.ir och män, hvilka, sednti rcgements-

förändriDgen, den C:te Junii 1809, intill närvaratidc tid, blif-

vit i grefligt, friherrligt och adeligt stånd upphöjde, och k

STenaka Biddarehntet introducerade; men kTilkas grefliga, fri*

kerrliga och adeliga Tirdigbet endast åtfS^er ildtta sonea

efter fadrene ddd, och aå vidare, på elit 87 § af 1809 åra

regerings-form atadgar. 1832. 40 a. 8:0. 0,18.
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Kfttiikél Sfrer Frimnrtre-Ordent IX Provins f5r ftr 1879, pä be-

fallning vtgifvan «f Vnyinam Loga-Dinetorimn. 1879.

802 + 3 opag. 8. 8:o. 1,50.

dc år(;ångar. 18^5-48 OCh 1845—78,40,60. Fl«ve årg.,

i synnerhet äldre, äro eluLäilda.

Matrikel ofver nu lofvande medlemmar af S:t JobaDDis Logen

S:t Eric. 185G, Januari. 24 e. 12:o. 0,25.

i Matrikel öfver civile enibota- och tjensteraän i riket år 1859.

P& Kongl. Maj:t8 nådiga betrilnipg upprittid ntl D«st Jmtitio-

sUta-expedition. 1859. Vm -f 834 i. 4:o. 4,00.

BiiUa» SvanikA flotUni, inneCatkande offioaia- och civilperaonalan

1878. Äl ^jfifSiaTan-departemantata kommaado-ezpeditioii

upprättad i NoTamber 1873.— Fortagnelae orar dan Norake

liarinaa Ofticers-personale. 1873. 70 8. 8:o. 2,00.

Föreg. årg. 1865, 1867, 1869, 1871 å 0,50.

Statakalender, Sveriges, for år 1880. Utgifven efter Eong].

Maj:t8 nådigetc förordnande af Dess Vetenskaps-akademi. Bi-

baog: Utdrag ur Korges Btatbkalendcr. 1879. 22 opag. +
580 -I- 1 opag. + XVI a. 8:o. I ex. 4,oo, b. 5, 5 o.

Åldre årgångar (1824—68: BTCrlgw oeb NorrlfM Oal«nd«r{ 1864
—76: Sveriges och Xurgfs Sttta-Kalendcr ; 1877 79: Sveriges Stata-

Xalender) tiUjas i mån af UUgåagför hällten af det nrspningliga priset.

StatsvetoLskaper.

A. StatsråU.

^ Qrundlagar, Sveriges, jtnnte riksakten, konnngaforpäkran, riddar-

hus ordningen, inslruktionernc för K. St. justitie-onibudsnian

och revisorer, ansvarighets-lagarnc för stats-rådet m. fl. samt
fullmäktige i B. St. bank och rikegälds-koutor, fifvensom eds-

formuUrerna f9r rikata ambetamlo. Ny uppl., jemTfl imw-
kiUande mothrama till fogaiinga-fonnan och tiyckfriheta-fir-

ordningen, aamt 1810 års Konstit. Utskotts memorial rörande

national-representationen. 1844. 3 opag. + 252 s. 8:o. 1,50.

Qrandlagar, Sveriges, dels enligt deras lydelse före d. 22 Juni

186G, dels nya Riksdags-ordningen af sistnämnda dag, med
deraf föranledda åndriogar. De såkaUade constitutionella stad-
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game, Gonititatioiui-atokottets memorialer 1809'-*10 med
fSralagen till grandlaganie, BtatsrådsprotokoU 186S med mo-
tiver till nja riksdags-ordningen. Norges Orundlov. Hed
en historisk inleduDg om svénska statsforftiUnliigenB historiska

utveckling, hänvisningar till paralellställen, prejndicater, fin-

märkninp;nr m. m. samt S up p 1 em e n t af år 1 8 7 3. Utgifna

af Christian Naumann, 3;e uppl. 1866, 1873. VIII +
4- 848 s. 8:o. 6,0 o; neds. h. 3,S0| b. 5,00*

ha uppl. 1859 (Malmö), t:a t86t.

Gnmdlagar, Sverige», ot-h s. k. konstitutionela stadgar, jemte

utdrag af kommunallagaine, kongl. kungörelsen angående vissa

domsagors och staders indelning i valkretsar, m. m., samt

Norges Grundlov. Hed ntfdrligt register dfver SToriges

gnmdlagar coh riksakten. Ordnade oeh vtgifiia af (7. G.
Strandberg. 1866. IV 4-281 s. 8:o. h. 2,0 0, cl.b. 2,50.

- Supplement till foreg. atgifvei af H, I. Ärwidtson, 1870.

a. 283—370. 8:o. 0,5 o.

Tills, med suppl. b. 2,7 5.

Grundlagar, Sveriges, och s. k. konstitationella stadgar, jemte ut-

drag af kommunnl-lncrarna, knii2;orolser ang. indelning i val-

kretsar for riksdagsmannaval, riksdagens arbetsordningar m.
m., samt Norges Grund lo v. Med utförligt register ofver

Sreriges grundlagar och riks-akten. Utgifna af G. R. Lilien-

hirg. 2:a uppl. 1877. 1 opag. + 271 + 1 opag. a. 8:o.

h. 1,75, kart. 2,t», b. 2,75.
Ua v^pl, i874,

VwuBMam, Christian, SveHgea statafSrfattniDgsrfitt. 8:o.

Bd. 1 (i 4 hSften). 1876—79. XX + 708 s. 10,00.
Statsförfattningens historia. Ny uppl., Sfrenedd ooh tillftkad.

t:a uppl. 1844.

Bd. .3: h;ift. 1. 1863. VUI + 1 — 206 a. 2,00.
Om Bvcribk medborgareratt.

Bd 3: h&ft. 2. 1868. V + 1 opag. -I- 207 —600 8. 3,oo.
Om rikntladens privilegier, Om feikrepreaentationeB eaiigt förra riks-

dagsordningen, Historik rorinde nationalreprcpentationeas OBibUdnil^
1809— 18G3, Na gällande riksdagsordnings val-lagar.

£d. 4: häft 1—2. 1871, 72. 3 opag. + 1 — 292 s. 2,10.
Riksdagen ooh dess rSttlghister.

Bd. 4i hift. 8. 1878. 3 opag. + 898— 476 a. 1,60.
Om arbetsordningen rid riksdag, Om jiistitie-ombiidsmsiia*eabetet,

Om Högsta domstolens och statsrådets ansvarighet.

Bd 4: haft. 4. 1874. 2 opng. -f 477 — 652 8. 1,75.
Om tryckfrihet, Yttrandefrihet i muntligt tal och I otryckt skrift,

Om nndervisningsMhet. [Beglster till alla 4 haadea.]
Bd », Imd 1856, 97 (F, JL E9wUf$ fM^
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Bjydin» H. Ii , Svenska rtkadagen, dess sammaosättning och verk-

samhet. Afhandling i statsrätt. Del. 1—2 (2:a delen i 2

häften). 1873—-79. VI + 269 + 1 opag.j XU + 387; XII

+ 412 8. 8:o. 11,50.

En aumälAU af verkeU fursta del (i Svensk Tidtkr. 1873, t. 531)

afslutaa med följande ord:
Di intet tvifvel kan rida derom att den utlofvade andra delen

akall blifva af samma beskaffenhet, som den nu utkomna, eå komma
t1 att MigåMidA får Tepresentatloii fft «ti axbele, tom torde kanna
mäta 5\<^ med de bäiita, som främmande länders literatnr har att i

motsvaraudo del nppvba. Det blir ett verk icke blott af synnerlig

igt lör alla dem, som i Tetenakapligt syfte Snska taga kSnnedom
om Tåra statsruttsliga förhilllanJcn, utan ock en sä godt eom oum-
biirlig handbok för alla dem, som skola deltaga i tillämpningen af

de •tadgftnden» tom llro arbetete föremål, för riksdagsmito, kommu*
nalmln o. b. .

Smeström, P. A., Lng och rStt. Kort »nmmandrag af fädernes-

landets statskunskap, ufvensom af Norges Grundlov, till läs-

ning i folkskolan och hemmet. 4 :e, med författarens tillstånd

öfversedda uppl. 1879. 58 s. 12:o. 0,40.
!•« ~t:a uppt, WU 1875,— Den hyperboreidi-jiiridiska eller juridiak-hyperboreiska kritiken

granskad. Tillika något om författandet af bdcker för folk-

skolan. 1871. 62 s. 8:o. 0,50.

Utgör svar p& en i Nanmanns Tidskrift fUr lagstlftn., laglkipn. O.

förvalta, införd recension öfver föregående arbetes l:a upplaga.

fi. PoUtik

Anföranden inom riks-stånden, vid urtima riksdagen år 1844, rö-

rande föreslagen förändring af Sveriges statsföiiattning.

1844. 182 + 227 + 64 s. 8:o. 3,oo, ncds. 2,oo.

CAflkalö^ J. O»] Bit ooh annat or tidningen Svenska Miuerva.

1834. 1 opag. + 161 s. 8:o. 1,50, nods. 0,75.
[Beskow, B. v.,] Pappers-kråkorna. Ett tidmngs-åfventyr i Jnlfi

1840. Fem minuters skämt af Quintinus Carbtuiutf Jnbel-
stiulent. Strengnäs 1840. 1 opag. + 31 s. 12:o. 0,37.

[ ]
Systemet, ett riksdap:s samtal år .1840. (Aftryck ur Svenska

Biet.) 1840. 16 s. 8:o. 0,25.

[ ] Om den behandling, som frågan rörande Kabinetta-kassans

sköld r6nt vid Bikadagen. (Ett bidrag till Sveriges riksdags-

blstoria.) 1841. 64 s. 12:o. 0,50.[—] Idéer till ett nytt representations-förslag. (Ur tidn. Svenska
Biet.) 1841. 16 s. Ut. 8:0. 0,10.

En från konservativ synpunkt skrifven satir öfver vid den tiden
franutoida yrkanden om representationens ombildning.
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Bref tin lord Palmerston angående en internationclt-politisk frigm;

af en paria i det earopeiaka atataförbundet. 1863. 21 s.

8:o. 0,50.

Bör och kan svenska folket forsvara sig? Aftryek ur Kongl. Krigs-

vetcnskaps-akademieoB Tidskrift för 1871 (l:a haft.). 1871.

22 s. 8:o. 0,30.

Carey, Honry C, Den nordamerikanska politiken i sina verk-

ningar på folket och statsskicket. Skildrad i bref till Uni-

onens president, öfvera. af S. J. CaUerhobn, 1860. X
+ 273 + 1 oiMg. a. 8:o. 2,ss, neda. 1,00.

Ät hvar och en, eom vill IKra känna nordamerikanerna i ekono-

miskt, moraliskt och politiakt hänseende, och särskUdt åt hvar och
en, som «t pligt stter intresse sysselsittor sig med de brinnande
frfigorna om frihandel och ekyddssystem, om banksedlar ocli .id':i

metaller, om kapitalbrist och stigande räntor, erbjader detta arbete

rika ämnen till liirdom och begrundande.

[Dalman, W. F.,] En kort återblick på avenaka riksdagame under

vårt nya atataakick, hnfTodaakligen med afaeende på repre-

sentationafrågana behandling. 1881. 68 s. 8:o. 0,7S, neds. 0,2 5.

Donx détroits. Qudqnea réflexiona aur la phase actuellc de In

qneation d'Orient. 1879. 1 opag. + 125 a. 8:o. [Distr.]

2,00.

[EnLhoIm, Qust.,] Om behofvet af en förbättrad represenlation,

jemte några strödda anmaikningar i dcrmcd sammanhang
ägande fimnen. 1829. VIII + 48 a. 8:o. 0,so, neda. 0,15.

[Bwerlöf; F. A.,] Betraktelae öfver avenaka atSndema och deraa

ombildniDg, af förf. till "En blick på handels- och penninge-

BtåUningen i Svertge". 1848. 2 opag. + 122 a. 8:o. 1,( o,

neds. 0,5 0.

Forssell, Hans, Studier och kritiker. 1875. 536 s. 8:o. 5,00.
Inneh&Iler: Oliver Cromwell; En nutidens talare; Napoleon T:s

historia; Svensk statekyrka; Merkantilism; Individualism och c-jelf-

styrelse; Den andra Oktober 1871; Viirnepligt; Materialism; Tysk-
land, Frankrike och Sverige; Kyrka och stat i det ld:e århaudradot;

Nosilaod 1671—1870.

FönlacT till a^eoaka representationaaitteta ombildning, nppgjordt

af den utaf åtskillige Ridderakapeta och Adelns medlemmar

ntsedde komité och, såsom motion, till R. H. S. Konstitu-

tions-utskotta pröfning ingifret a£ Fr. Åkerman. 1844.

40 B. 8:o. 0,40, neds. 0,10.

Geijer, B. G., Litteraturbladet. 1838, 39 med Bibang (om repre-

acntatioDBfrågan, 3 häften). 1838^0. 248; 268; 20; 24;

24 8. 8:o. tillä. 8,65, neda. 2,oo.
—^ Om vår tida inre aamhållafSrhållanden i eynn^het med af-

seende på fäderneslandet. Tro föreläsningar ur den höaten

1844 i Upsala furedragna faiaioriaka kora. 1845. 4 opag. -f-

140 + 1 opag. s. 8.-0. 2,00, neds. 1,00.
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"Qoi^eri E. G., Ueber dio innerea gesellschaftlichen Vcrhältnisse

uQSerer Zcit mit bcsonderer liucksicht au£ Schwedeu. Drei

Vorlcsungen ans dem im HerbBte det Jahrm 1844 in TJpBala

Torgeiragenen geschiohtUchen Cunas. Aw dem Scbvedisohen

on 17. W. DUterich, 1845. 5 opag. + 148 s. 8:o. 2»oo,

neds. 1,00.

piagorhjelm, Por,] Hetraktclser öfvcr national-repreRcntntionens

ombildniug i Svoricro. 1850. 1 opag. + 55 s. 8:o. 0,50.

Haohiavelli, Niccolö, Fursten". Ofvers. a£ Hudolj A/zelius, 18G7.

2 opag. + 91 8. Ö:o. 0,7 5.

Dta itoie FloMiitlnarena namn Kr mera kXiidl ia håna arbet«ii,

och det Sr derfdre en glädjande företeelse att se hans mest berömda
Terk iniörlifradt med vår literatur i ea 84 god öfrersättning som
denna. ÖfranSltaTVB har låtil arbetet fOregla af en Itten btograflak

ski.-^», 9om tillika gifver n^gra ISv allnUtnheteB intMiaaata nppljaniii-

gar ang&ende Uza skrifter.

(IMUk TSdélrift, TmåggOUOtlL lur 3, år i8$a.)

Hemorial, Bikets bdglofl. StSnden Conatitations-utskottB vid 1840
Ars rikedag afgifbe, angAende national>repreeeiitationeiis om-
bihluing. 1840. 226 s. 8:o. 1,00, nods. 0,50.

HiniBterkriBen. N&gra anm&rkDingar af iV. 1871. 39 e.

8:o. 0,50.

[Nybl89U8, Gustaf,] Ytterligare i iörsvaiBfrågan (d G. 1878.

39 8. 8;o. 0,7 5.

Iimeliåll: 1. Tre amnKikiiiogar vid hltrordningtfSnlaget af Ar
1878. — 2. Hyad Innabibr allmän TAmpligt?— S. Skolnngdomena Tapen>
öfningar.

Ord, Några, om unionsfiugaa och hennes behandling. 1861. 43

8. 8:o. 0,5U, neds. 0,2b.

Ord» Några, till de nio-tioDdedelanie af iTonska folket om oatio-

nal^repreaentatiooens ombildniog, af en $ann foatertandsvån,

1850. 27 8. 8:o. 0,85, neds. 0, 15.

Prevost-Faradol, L. A.» Det nya Frankrike. Öfrers. 1869.

VIII + 2G3 4- 1 opac-. s. 8:0. 2,00, neds. 1,00.

Bepresentationsförslaget, Det Uvilande. 1848. VIII + 82 s.

8:0. 0,75, neds. 0,1 5.

[BudenschÖld, Thorsten,] Tankar om vår tids samh&llsfrågor,

tillegnade Skaraborgs Uns hushAUmngs-sillskap af dess sekre-

terare. 1848. 76 s. 8:0. 0,50, neds. 0,95.

(Bydqiriflt, J. B.,] De civila embetsminnen i Sverige. 1888.
37 B. 8:0. 0,35, neds. 0,15.

[ ] Tidens oro och tidens kraf. Betraktelser nnder riksdagen

1840. fiäft. 1—2. 2:a uppl. af Halt. 1. 1840. 121; ö

opag. + 224 + 1 opag. 8. 8:0. 1|50, neds. 0,75.
i.v Kjiipl. «/ Hä/t. t 1840.

Strid, De constitationella tidntnganies, mot den falska liberalismen

Ar 1835. StrengnAs 1836. X 464 s. 8:0. 3,00, neds. 1,00.
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[8tfmen>Beoker, O. P.,] Den skandinaviska frågan. Några be-
trtktalBer i sak •£ ÄmUid Qeliina, 1867. 68 s. 8:o. l,oo^

nods, 0,50.

Herr O. P. Sturzen-Beckers "Tvenne vändpunkter" närmare be-

traktade. 1856. X + 53 8. 8:o. 0,50, neds. 0,S5.

[Svedbom, P. B.,] Gjallarbornet. Första stöten. 1841. 48 b.

12:o. 0,S5, neds. 0,io.

[8wed«nis» 0.,] D«t nya tåget öfrer BUt. Föralag iqipgjordtaf

f5rf. till skriften: '^Var 1812 åra poKtik en nödvändighet?*

185G. IV + 70 s. 8:o. l,oo, neds. 0,50.

^ Tableau öfver det hvilaudo forslaget till nationalrepresentationens

ombilduing. 1844. foliopat. 0,2 5.

Theorell, S. It.| Butraktelser och handlingar hörande till reformen

i nationakepresentationen ooh allmlnna lagen. Håft. 1. 1846.
1 opag. + 175 4- 1 opag. s. 1*50, neds. 0,&o.

Tooqueville, Alexis de, Om folkvaldet i Amerika, öfvers.

[4— 6:] jemte anmärkninrrnr af Fr. Eimcle. Del. 1—6»

1839—46. 2 opag. + 284; 2 opnjr. + 276; 2 opag. +
29Ö; XIV + 277

i IV + 255; IV + 246 s. 12:o. 9,00, neds.

4,00»

C. Politisk ekonomi.

i'Agardh, J. M., Om bank-våsendet och penninge-tbeorien. [Ut-

gifven af 7. G, AffardkJ] 1865. 2 opag. -t- 458 + 2 opag.

8. 8:o. 8,50..

Arnberg, Wolter, Om arbetets och bytets frihet. Trenne före-

låsningar. 18G4. 1 opnjr. + 92 s. 8:o. 0,7 5.

Den stora uppmärkfiamhet, dessa föreliUningar ädrogo Big, fram*
kaUade från flera håll en Snskan om dsraa ol^tliggörande genom
trycket. De innehålla en klar öfversigt af den politiska ekonomiena
resultat: i den första skildras ht^vwldragen af arbetets historia, i den
andra tU etonomMa lagttm€ /Sr produktiontn ock bjfUt, och i den sista

yHAondel» oeh tkgädåijftåmä.

ArrheniiiB, O. M., Om de i Tyskland nyligen inrSttade rinteför-

såkringsanatalter till förmån för dem, som genom ringa bidrag

vilja bereda aig lifstidspensioner. 1842. 47 + 3 opag. e.

8:o. 0,50, neds. 0,25.

Bjömstjjema, M., Om tillämpning af fond- eller stock-pystcnict

på Sverige, samt om nödvändigheten dernf för realisationens

bestånd; landets förkofrau och landets försvar. 2:a uppl.

1842. 52 s. 8:0. 0,50, neds. 0,16.
l:a uppl.

[Oarlquist, C. G.,] Några ekonomiska analogier. 1864. 1 opag.

+ 45 s. 8:o. 0,50, neds. 0,16.
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OulllUlft, C. G., Om bankerna. Vördsam promemoria till hcrr

ttatsr&det och chefen för Kongl. Finans-departementet, afgif-

ven d. 24 Febr. 1870. 1870. öl s. 8:o. 0,7 5, neds. 0,50.

CQievalier, Michel, Om myntet. Afhandling i politisk ekonomi,

öfvers. från 2:a omarbetade ocli betydligt tillökade npi'l. af

O. Bifdöerg. 1867, 68. VUI 4- 501 b, 8:o. 6,oo, neds.

3,00.

Att Michel Chevalicra berömda aihaudling Om mynttt \ en vårdad

Sfrenittning blifvit tillgänglig för d«n vaDska allinknheten, kan icke

Tara annat än glädjande fiir hvnr och en, som känner betydelsen för

ett folk deraf, att de rådande begreppen om de ekouonueka lagame
Xro Uara oeb bettXmda. — — — Den tenare tiden* allTailiga be-

mödanden att äiitadkomma enhet i Europas mynt forh/lllanden, och den

rol, tom det franska myntsystemet i deasa bemödanden fortfarande

tofde komna att intaga, gör ett allrnXnnare efeadinm af penningena
erkliga funktioner i vår tid mera än någonsin nödvändigt.

(Xurdisk Tl Jskri/t, utgi/ven af Ilamillon, 1861^ Tillåggiblad nn' 15^

Glémont, Ambroise, Don politiska ekonomien i sin närvarande

utveckliiif?. rå svenska utg-ifveu med inledning och tilliiiiipning

pä fädcriM slandeta förhallanden af C F. Bergstedt. 1868.

LXII + 4- 4 opag. B. 8:o. 4,5 0, neds. 2,50.

Blaad Adam Smith** efterföljare intager AmiroiH CUmM «fet

högt aktadt mm. Han gjorde eig fbrst bemärkt 1846 geaom att Tibr^

derikt arbete, hvari han undersökte fattigdomena orsaker; — — —
till sist fulländar han den noblaste författareverksamhet genom sin

Etåai mr la ecienee aociah (1867), —- «tt arbeta, tom, BiViom den sven*

•ke ntg^ifvaren säger, kan betecknas som "en mogen frukt af en lång
lefnada ansträngda studier och mångsidiga erfarenhet'*. Det är förra

delen af detta arbete, eom br Bergstedt lemnat på vårt aprfik, bvar-
jemte han f<">rf»ett sin öfversättntnp med det tilläpp, som hennes titel

angifver; endast den framställning af de moiialälosofiska systemen,
bTarmed Olément Inleder originalet, Xr nteehiten. Ben ereneke tteap

ren får emellertid en rik ersättning för det uteslutna i utpifvatcna

Inledning. Skxifren med hi Bergstedta klarhet och elegans, otgör
denna en hal liten kom 1 den politiska ekonomiens historia, med
i>kild tillämpning fur oss, flärdlös, il<rik, XdelelaBad odi Tano. Ori*

ginalet Xr eljest bibehiUet oföxSndradt.
(Pott o. Inr. Tidn. 1970, n.T 97.)

Ehrenheim, Pehr von, Nägra ord i baukfiågan. 1870. 24 s.

8:o. 0,50, neds. 0,2 5.

Fond-aystemet, Om. 1840. 16 s. 8:o. 0,25.

Arbetet är huivudsakligcn grundadt C. A. Agardhs skrifter i

Xmnet.

[Palmstiema, O. O.J En nda af Tår rtttshiwhållniiig, 1855^
1870. 1869. 22 s. 8:o. 0,50.

Bau, Karl H., National-hushållnings-Urans grundeatser. öfvers.

efter 4:e tillökta och förbättrade uppl.; jeratc prcf. /*. E.

Bergfalks yttrande om detta arbete. 1843. XI + XIII •+

792 + 3 opag. s. 12:o. 4,50, neds. 2,50.
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Professor Bergfalk yttrar i sitt intressanta företal bland annat:
"Men hvarken i nysa omförmälda läroböcker eller uti n&gon annan
mig bekant finner man p& en gång de Smnen» hTilka obestridligen
tinhl)ra nittonalekonomicn, sä fullständif^t upptagna och så ändamåls-
enligt anordnade, samt de särskilda satserna med den opartiakhet

framatiOd» ocli m«d den rikedom ut vSl ^d* fakta nppljrata, som i

detta verk". Ehuru vetenskapen nu inträdt i ett nytt utvccklirgr"-

moment, skall dock, yttrar samma auktoritet, "Han's arbete alltid för-

mena uppmHrksamhet, ooh ingen, aom med ren kirlek tUl aaiiBlBgett

genomliiat och gcnomtiinkt detsammaa inaehåll, akaU åagi» den tid,

han derpå användt".

Bi006 den yngre, Ädam, Handelsministern på sex timmar. Ea
dröm. Prisbeluiit nf Ilandelsförcxungen i Hamburg, öfvcrs.

från tyskan. 1857. 62 s. 8:o. ncds. 0,2 5.

Siljeström, F. A., Anförande i Riksdagens andra kammaro d. 6

Maj 1867, angående jordbrakets fimiMielA itiUniog (i anled-

ning af det f5r denna fråga nedsatta SirskiUa Utskotts ntU-
tände). 18G7. 18 s. 8:o. 0,15.

Wingård, Johan af, Populär afhandling angående skottska bank-
systemet (från Chambtrs Edinburgh-Journal). 1840. 2 opag.

+ 16 8. 8:o. 0,2.5.

Öfversigt af de vigtigaste äreudcrnes behandling vid 1840 års

riksdag. Aftryok nr Biks-ståndens protokoller. 8:o.

[Hift. 1.] Om skattejemkniogen. 1840. 2 opag. + 138 s.

1,00, neds. 0,50.

Haft. 2. Om tnUfSifattaingarse. 1840. 1 opag. + 167 s.

1,00, neds. 0,50.

b. FatUgT&rd ooh fångvård.

Bvinok, Carl Olof, Berättelse om Londons polis, på Kongl. Majrts

allernådigstc befallning afgifven till herr öfvcr-ståtliållaren.

1851. 100 ä. ijt. 8:o. 3,50, neds. 1,00.

Till Kongl. . lisj:t underdåuigst afgifven berSttelse om Eng-
lands straff-anstalter ooh fångvård. 1853. 217 s. st. 8:o.

4,00, neds. 1,00.

CMerschiöld» Bobert, Några ord om den falska ooh den sanna
filnntropien ; om den falska kommnnipmrns bcsocrrande af den

sanna; samt om skyddsförcniDgar och fattigvård. 1847. 136

8. 8:o. If^I^i neds. 0,50.

Hultgren, O. J., Om pauperismen. Bidrag till Sveriges fattig-

vårds-lagstiftnings historia. 1855. 108 s. 8:o. l,oo, neds.

0,50.

Oliveorona, K., Om orBakema till återfall till brott och om med-

len att minska dessa orsakers skadliga verkningar. 1872.

3 opag. + 124 8. 8:o. 2,00.
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Denna skrift, som vunnit ett stort och valförtjent tippseende sa

inom aom utom laDdet, hvarom talrika yttranden i tidningar och tid-

skrifter bära vittne, har äfven af Bikadagens Justitie-omlnidBnuai blif-

vit jrjord till föremål f('ir en liinpre granskande uppsåt*, upptagande

större delen af denne embetsmana berättelse till 1873 års riksdag, uti

bTflken nppmU nttalas det aUminna omddme om fOreranuide ailwt»,

att (k't "icke allenast utfurligare och vältaligare, än granskaren för-

mått, skildrar de förmenta bristema I fängelseväsendet, strafHagstift-

ningen och aftttet I9r do brnUlga atnflens rerkotlUando, ntaa odt —
hrad lAttre år — friuDutålkr fSnkig till nåmnda b&ten afhjelpande**.

OIlTeoroiia» K., ÅkerbrokB-kolomen i Hettray. (La oolonie agrioole

de Mettray.) 1873. 49 a. 8:o. 0,60.

AwedernSy Q., Om fattigrSaendet. (En reMberSttelse.) 1847.

VIII + 651+2 opeg. 8. 8:o. 5,S5, neds. l,oo.

Uti iletta arbete förtlipga frukterna af en l&ng erfarenhet orli

Hpeciela stadier, utvidgade under en mer än treårig re&a, som förf.

företog på offentligt uppdrag i afsigt att nndenöka fattigdomen i dcsa
förhällande till nåringarinndet aaait den därmed i anmmanhang stående
lagstiftningen.

Wenström, Carl Edmund, Om fattigvården. Försök tillegnadt

^.^
fattigviirdsatyrelBer och sockuenämnder. 1867. 73 + 1 opag.

H. 8:o. 0,7 5, neds. 0.25.

Öfversigt af fattigvårds-koniiténs betänkaode af en riksJagsman.

1840. 71 8. 8:o. 0,75, neds. 0,50.

Tillagg.

Bergstrand, Vilh., Sveubka statsfSrvaltningcn förr och na. (Ut-

gifven af Sällskapet för nyttiga konakapers spridande.) 1880.

43 8. 8:0. 0,50.
Tniåggabftfte tfll Lianing för folket. Ny följd n:r 1.

Tåhnras» OL Im., Skildringar nr det offentliga lifvet. 1800. 1

opag. + 385 + 1 opag. a. 8:o. 4,so.

Hildobraiid, Bror Zmil, Minnesteckning ofver Jonas II al len-

berg. Föredragen på Kongl. Vetcnskapg-akademiena högtids-

dag d. 31 Mars 1880. 1880. 35 s. 8:o. 0,60.

Hildebrand, Hans, Sveriges medeltid, kultnrhi^torisk skildring.

Del. 1 : I. 1S70. 112 ». med 20 träsnitt. 8:o. 2,oo.

Del. I : 2. 1880 s. 113-224 med 109 träsnitt 8:o. 2. no.

Arbetet kommer att bestå af fyra delar af följande inne-

håll:

Del. 1. Bok. 1. LaMgfim. landet. AUmogen. Lifret. Arbetet
(jordr>rukot m. m.). Skatterna. lappame i Sverige. Srenslaime
i E^Uand.
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Bok. 2. Städerna och de priciUgitrade näringarna. Staderna.
Borgmkapet. Haadvadc. Hudél. Beifverk. De atom fiake-

riem». Mått ooh Tigt. Uynt. Dvk ékomoalaka atUlnfnfea.
Samfärdsel.

Dd. 2. Bok. 9. Dt högste i tamhéUlet, Konnnc^cn. Stormäaneii.

BoatSder och inrednlxig. Drlgt. Smycken. Xujeu (tornej m. m.).

Heraldik.

Bok. 4. Kriff. Befäatningtir. Lamlkrip. Sjökrig.

Bok. 6. Kgrkan. Kyrkorna och derus inredning. Prestenkapata

Oada^enaten. Kloatren.

Dd. 4. Bok. 6. lAtUraUir oeh veUfuiap,
Bok. 7. Konsten.

Del. 4. Bok. 8. .Vä/, Ixtrmhfrtifjhet forenliif;.fr>'isen. Tnilen. Den
biltoge. Fången. Fattiga och «jiika. Huäpital och fromma Btif*

tdser. Gillena.

Bok. 9. /.O'/ rn-h hä/fl. Den fredliga aaaunaiilebuideiia garantier.

Lagame. Eättegångssättet. Straffen.

Bok. 10. JTedUUtfea* verUhätkidnmff, Bra/å mennlikaii tfakte om
aig a^éUf ma Ond, englar och helgon, om Tetiden. Symbolik.

Historiskt Bibliotek, ntgifvet af Carl SUfiferatolpe, 1880.

Htit 1. 250 + XLII + 12 8. 8:o. 4,oo.

Sprinclmrn, C., Om Sveriges poUtiaka förliindeLser med Fr.inkrike

ffire GuBtaf II Adolfs tid. — We^ing^ G. O. F.^ Det nordbka sjuårs-

kngeta hiatoria. II. — CarUtm, E., Byerige ooh PMwacn 1701^1709.

Hlft. 2. 1880. 25G s. 8:o. 3,5 o.

Bahrendtz, F. J., Om Sveriges förhållande till Ryssland under
Konung flii^t if IV Adolfs Förm}'ndar8tyrel8e. I. — /yÄrra//, O., Bidrag
till Svenska Handelsl.igstiftningens historia. I. Tjärhandelskompaniema.
— 6jögvtn, O.j Johann Reinhold Patkull. — Bergström^ 5i., Wulff Grijp

emot Laia WiiraUiem.

Hilt 3 (ilntbfifte). 1880. 81 + 11 opag. 8:o. 1,50.

B»krendi», F. J.y Om Sverlgea fSrhilhmde tm Byedaad under
Konung Gustaf IV Adolfc Fdrmyndarstyrelse II. — Iljämc, II., XSx

brefvexlingen mellan konung Johan III och tsar Ivan Yasilievitj. —
O. Å.f Anteckningar Tid atndiet af andra delen af Geijer, Svenska Folkets

hiatoria. — Granlund^ F",, Schwedensilulc och Gustafsburg. Tvä svenik»
minnef^murken vid Rhen. — (TnX, Om Katarina IsB härkomst, öfrera.

frau ryskan af Th. Weitrin.

Fflregiende delar, ae ofTaa aid. 48.

Historisk TidÉkrift, utgifven af svenaka historiaka fSreningen

genom K HUdebrand, 1 årg., bift 1. 1881. 128 + XXIV a.

8»>. [Diatr.]

Berättelse om Svenska historiaka föreningens bildande. — Carhon,

F. F., Carl XII:8 första regeringsår. — Iljårtte, H., En rysk emigrant i

Sverige för 200 år sedan. — J/onton, E. V., De äldsta statsutskotten

och beskattningsrätten på denu tid. Strudda meddelanden och Akt- '

stycken. — Öfversigt och Granakningar. — TidakriftsöfTezaigt. —> Le>
damotsförteckr.ing fur 1S80.

Möller, F. von. Strödda ulkut>t röraude Svenska jordbrukets histo»

ria 1. 1881. 96 a. 8:ow 1,25.

Digitized by Google



Tiuloo. 81

VttimailXl, Christian, Sveriges Ptatsförfattnings-rätt. Ny uppl.,

ofversedd och tillökad. Bd. 2: Uäft 1—2. 1880. 8. 1—
288. 2,00.

Inledning. — Om •«i»lai itatea i aUnialMt, Bftaeigtå och Nor-
ges förening. — Om konungen.

F<)reg&ende delar, se ofvan sid. 72.

Palmstierna, Carl Fredrik, Berättelser ur frihorro Carl Otto
Palmstiornas lefnad 1878). 1880. 218 + 1

opag. s. 8:o. 3,2 5.

Byska historiska skrifter i svensk öfversättning. 8:o.

1. Zlobin, K, K,, Da dtplomstiika ISriviiulelasma mdlan
ByMdånd och Sverige under de fSnto Aren af kejsar

Abzander 1:8 regeringstid intill Finlands fOrening med
Ryaaland. öfvers. «£ B, Bfärtu. 1880. 119 + 1 opag.

8. 1,50.

2. Utdrng ur sekreteraren hos kejsarinnan Katarina II seder-

mera verklige geheimerådet A. V. Chrnpovitskijs dagb<>k

1787—1792. Ötyen, &l Carl Sil/verstolj)€. 1880. V -f

128 a Hed ett portritt 8:o. 1,75.

Selander, N., Karta dfver de norra polariindema och de svenska

polufirdema. 4 blad. Uppfodr. på dikelmnd pappakifva. 6,50.

Styffe, Oarl Gustaf, Skandinavien nnder nnionstiden. Ett bidrag

tiU den historiska geografien. 2» uppL ölverssdd och tillSkt.

1880. XVI + 416 s. 8:0. 5,50.

Svaluit OlOar, Paulus Genberg. Minnesteckning vid Kalmar
stifts prcstmote d. 27 Ang. 1879. Kalmar 1880. 104 +
2 opag. 8. 8:o. [Distr.] 1,35.

l:a upi>l.. ?e ofvan sid. 49.

Valander, J. P., Förberedande lärobok i geografi, på grundvalen

af prof. Ed. Erslevs lärol)dcker utarbetad. Med 65 bilder.

1881. 176 8. 8:o. [Distr.] H. 1,60; b. 2,00-
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HISTORISKT BIBLIOTEK

utgifvet af *

CARL SILFVERSTOLPE

fullständigt i sju delar (åreu 1874—1880) kostar i bokhandela

euligt äfiatt pris 57 kr. 75 Öre.

Medlem af ^ventika BiHorUka Föreningen» lemnas emellertid

tillfälle att fbrvfirfira sig detta verk

för ett pris af 30 kronor,

för hvilket ändamål nedanstående bcstiillningssedel, behörigcn

ifvld, bör insändas till Svenska Historisl-a F<">renimiens Sekreterare.

adress: Riksarkivet, Stockholm. Ar reqviienten boende i landsorten

torde för beqvämlighetens skull liqviden få uttagas medelst »efter-

kraft, å posten eller kjemväff. Fraktkostnaden beatrides af reqvi-

ienten.

Särskilda delar af verket kunna jemväl erhållas efter reqvisition

i don ordning, ofvan angifves. Priset är i 8& fall det hvarje del

åsätt a med 33^3 rabatt dcrä.

UnderfceckiMd, nMdlem af ^ftvatfta HUt»rl$ia Jfdiwinfent fir hårmed reqvirera

HSIOEIäKT £IBLIOI£K

QtgifTet af

CAKL SILFVERSTOLPE

åien 1$74~1 880, fnllatfiadigt i sju delar med Tegister,

for ett pris af 30 kr.

Jfam»:

Adreu fte fdnttndélte å jernvig:

»t » å posten:
1 *»(...«.•
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